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หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ข้อ 1. ชื่อประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
CHUMPRON PROVINCIAL POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE. LIMITED

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
ถนน ไตรรัตน์ ตําบล นาชะอัง
จังหวัด ชุมพร
อําเภอ เมือง
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วน
ราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ (ประกอบคําอธิบายต่าง ๆ )
หมายถึง
หมายถึง

ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด
สัญลักษณ์ลายเครือวัลย์

หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดย
วิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและ
ได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อนื่
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
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(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
(13) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(16) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานําด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือ
ของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกันหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จํานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิก
ได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้แก่เจ้าหนี้
ของสมาชิกนั้น
ข้อ 6. การชําระค่าหุ้ นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหั กจากเงิ นได้ รายเดือนของสมาชิกในวั นจ่ ายเงิ นได้ รายเดือน
ประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
สมาชิกที่ย้ายออกนอกสังกัด สมาชิกสมทบ สมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญ จะนําส่งเงินชําระด้วยตนเอง
หรือ การโอนชําระผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์ ก็ได้
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชําระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 120 เดือน และมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า
200,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความ
จํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 10. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกัน
สําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
การส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกเก็บเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการให้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 12. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงิน
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงิ น กู้ ส ามั ญ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มี ค วามประสงค์ ข อกู้ เ งิ น สํ า หรั บ ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอั น จํ า เป็ น หรื อ มี
ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษเมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความ
มั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) เงินกู้เพื่อสวัสดิการในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตาม
ฐานานุรูป คณะกรรมการดําเนินการอาจให้กู้เงินเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
วิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกราย
มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ ผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
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ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 15. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย
หรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้
คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่
จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธี
อื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม
หรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 19. การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์ การลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ให้ มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ์ ใ นกิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานอง ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง
การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อ
ของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ในสหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีท ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จด
ทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางานแต่จะ
ดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ
สมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 25. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ผู้สอบบัญชีหรือ
พนักงานเจ้าหน้ าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนิน
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กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงาน
ของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชี้แจงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 26. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่
กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 27. การจัดสรรกําไรสุท ธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญ ชีและได้ปิดบัญ ชีตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย
จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์นับจากวันที่ค่าหุ้นเข้าสู่ระบบ
บัญชี
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่
ผิดนัดการส่งเงินชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
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ข้อ 28. ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยก
ให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้สมทบ
จํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 29. สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้หรือจะเรียกร้อง
แม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันอาจบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ
(1) ผู้ที่มี ชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือ
ข.สมาชิกที่ย้ายออกนอกสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร และสมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญ ซึ่งยังมี
ภาระผูกพันกับสหกรณ์
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื เงิน
ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้า
เป็นสมาชิกตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
สารวัตร คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ผู้บังคับการ ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ 31 ทั้ งเห็น เป็น การสมควรรั บ เข้า เป็น สมาชิ กได้ ก็ใ ห้ แ จ้งผู้ ส มัค รนั้นลงลายมือ ชื่อของตนในทะเบี ย นสมาชิกกั บชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ
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ถ้ า คณะกรรมการดํ า เนิ น การไม่ ย อมรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รร้ อ งขอก็ ใ ห้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้ อ 34. สิ ท ธิ ห น้ า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก ผู้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ของตนในทะเบี ย นสมาชิ ก กั บ ชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าทีข่ องสมาชิกมีดังนี้
1. ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 35. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้
รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไป
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ
31(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้
สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34. ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 4 วรรคแรกและข้อ 45
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก นั้น ๆ ได้ถึงแก่
ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงิน ผลประโยชน์หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่
สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มตาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อในสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันอาจลาออกจาก
สหกรณ์ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้
เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
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(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด การส่ง
เงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง
(6) ไม่ให้ข้อความจริงสําหรับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัคเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์หรือของที่ประชุม
กลุ่มที่ตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลง
มติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือ
ว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว
ข้อ 43. สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้ายหรือออก
จากราชการหรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถหรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และจะงดชําระค่าหุ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นสมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 39 (1) , (2) , (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้น มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้
มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น
หรื อ จะเรี ย กให้จ่ ายคื น หลั ง จากวั น สิ้ นปี ทางบั ญ ชีที่ อ อกโดยได้รั บเงิ นปั น ผลและเงิน เฉลี่ ยคื นสํ า หรั บปี ที่อ อกนั้ นด้ วย ในเมื่ อ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
รายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการ
หรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39(5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 45. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 44 นั้น
สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 46. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การ
เลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการการบริหารกลุ่มให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยัง
ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วย
ความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา
ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะเท่านั้น
(3) สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับสหกรณ์ และชําระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ได้
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นทีม่ ีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
(5) อายุสมาชิกแรกเข้าไม่เกิน 60 ปี
ข้อ 50. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดในข้อ 3 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตาม
วรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
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ข้อ 51. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็น
สมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 52. การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัดกับข้อ
ห้าม มิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการให้บริการและอื่น ๆ ตลอดจน
สวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เป็นกรรมการดําเนินการ
(4) สิทธิการได้รับเงินกู้ยืมจากสหกรณ์
(5) สิทธิการได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อสัญชาติและที่อยู่ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลเพื่อให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม
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ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ
ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ
ได้ถึ งแก่ ความตายไปประกอบการพิ จารณาด้ วยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิ จารณาและอนุ มัติ แล้ ว สหกรณ์จะจ่ ายเงิ น
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์หรือผู้มีชื่อผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 59. การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54(1) , (2) , (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบ
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
รายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54(5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ
59 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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การประชุมใหญ่
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ จ ดทะเบี ย นสหกรณ์ เพื่ อ เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การและมอบหมายการทั้ ง ปวงให้ แ ก่
คณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านายทะเบียน
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมีชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ หรื อ เจ้าหน้ า ที่ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ์ ม อบหมายมีอํานาจเรียกประชุ ม ใหญ่วิ สามัญ ได้ ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร
ข้ อ 64. การประชุ ม ใหญ่ โ ดยผู้ แ ทนสมาชิ ก กรณี ที่ ส หกรณ์ มี ส มาชิ ก เกิ น กว่ า 2,000 คน ให้ ก ารประชุ ม ใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม(ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของ
ตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคนถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขั้นอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้ ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)
หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน

ข้อ 66. การพ้นจากตําแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
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(2)
(3)
(4)
(5)

ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
ออกจากกลุ่มทีต่ นสังกัด
ขาดจากสมาชิกภาพ
ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข้อ 67. ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่ม
ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่
กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 68. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจ
แจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น
และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมา
ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมา
ประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 71. อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี ํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ขอคณะกรรมการดําเนินการและของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้
เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และคณะกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่งและหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22(4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ตั้งแต่เวลาที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
ข้อ 73. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
(1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1.1 เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดํ าเนินการและควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18
1.2 ควบคุมดูแ ลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ใ ห้ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและอยู่ใ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
1.3 ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
1.4 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการ
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
2.2 ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
2.3 ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(3) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
3.1 จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
3.2 ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
3.3 แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
3.4 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(4) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
4.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย
4.2 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 74. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
จดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 76. การพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งเพระเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
(9) ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายออกนอกสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร
(10) ศึกษาอบรมเกินกว่า 6 เดือน
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินชุดแรก
ข้อ 77. ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
(เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76(7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่ง
จะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการ หากไม่ มี ร องประธานกรรมการทํ า หน้ า ที่ แ ทนและยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง ใหม่
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดํ า เนิ น การซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่เ ลื อ กตั้ งขึ้ น แทนในตํ า แหน่ งที่ ว่ าง ให้ อ ยู่ ใ นตํ าแหน่ ง ได้เ พี ย งเท่ า
กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุมให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ใน
กรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 79. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่
สหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบดุลกับรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิ จ ารณาให้ ค วามเที่ ย งธรรมแก่ บ รรดาสมาชิ ก เจ้ า หน้ า ที ส หกรณ์ ตลอดจนสอดส่ อ งดู แ ล
โดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้องต่อสู้หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์แลองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การนั้นกําหนดไว้
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(19) พิ จ ารณามอบหมายอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น งานให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรืองดเว้น
กระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของ สหกรณ์หรือสมาชิก อัน
เป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการ
ตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจํานวนไม่เกิน 7 คน
โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ
และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํ านวยการให้ อยู่ในตําแหน่งได้ เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้ อ 82. อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการอํ า นวยการ ให้ ค ณะกรรมการอํ า นวยการเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การแทน
คณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ทํ า งบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น และรายงานประจํ า ปี แ สดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
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(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ น กู้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการดํ า เนิ น การซึ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
เงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ข้อ 84. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็น
หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้ อ 85. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์จํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 86. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มี
อํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้
สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามลําดับ แต่
ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่และ
ที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
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ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหาเว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆในที่ประชุมใหญ่
หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลือกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการ
ประชุมและให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งเข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสําคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72(1) , (2) , (3) , (4) ในการจ้างผู้ จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญ ญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน ข้อ 94
เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรือจ้างการกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 93. การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนด
ระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ์
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(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้
สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเรียกใบรับหรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้ า ร่ ว มประชุ ม และชี้ แ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การและประชุ ม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กําหนด
(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย
หรือตามที่ควรกระทําเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาย
ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
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(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทําการหรือ
ละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้ อ 96. การลาออก ให้ ผู้ จั ด การสหกรณ์ ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง สหกรณ์ ก่ อ นวั น ที่ จ ะออกไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น และให้
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้ง
การลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้ง
ผู้จัดการหรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
งานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งหรือ
เมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยจัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ต้องจัดให้มี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอัน
แท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นโดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1) , (2) , (3) , (4) ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ที่ปรึกษา
ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิ ตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จํานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปีบุคคลธรรมดา
ไม่เกิน 5 คน และนิติบุคคลไม่เกิน 1 นิติบุคคล
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การหรื อ ผู้ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ป ระจํ า ในสหกรณ์ เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
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ข้อ 103. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา
ข้อ 104. อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขโดย
มิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุ
อันไม่แจ้งนั้น

หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 106. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่
จะขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ ซึ่ ง มี ก รรมการดํ า เนิ น การมาประชุ ม เต็ ม จํ า นวนของ
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
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ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจด
ทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบี ยนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ กําหนดระเบียบหรือคําสั่งให้
สอดคล้องกันก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

หมวด 11
ข้อเบ็ดเตล็ด
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพื่อความสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใด ๆ
ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 107(3), (4) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือ
ฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้ อ 109. การตี ค วามในข้ อ บั ง คั บ ถ้ า มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตี ค วามในข้ อ บั ง คั บ ให้ ส หกรณ์ เ สนอปั ญ หานั้ น ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความวินิจฉัยและให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
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ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 111. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่าย
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้น
แล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27(2)
เงินที่จ่ายตามข้อ 111(2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่
ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระ
บัญชีเสร็จ
ข้อ 112. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 113. ให้บรรดาระเบียบ มติหรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติหรือคําสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ได้
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