
ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพิ่มเติม
****************

หมวด 1
ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน

ขอ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน
ช่ือ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

CHIANGRAI  PUBLIC    HEALTH   SAVING
AND  CREDIT  CO-OPERATIVE LIMITED.

ประเภท สหกรณออมทรัพย
ท่ีตั้งสํานักงาน เลขท่ี 1039/74 ถนนรวมจิตถวาย หมูท่ี…-……….

ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ทองท่ีดําเนินงาน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สหกรณอาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบและใหปดประกาศไวท่ีสํานักงานของสหกรณเดิม
สํานักงานสวนราชการสหกรณและท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันและไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย

ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้

เครื่องหมายงูพันคบเพลิงเปนเครื่องหมายกระทรวงสาธารณสุข-รูปคบเพลิงมีปกและงูพันคบเพลิง
คธา แทนอํานาจ งู แทนดวยความรอบรู   ปกสองปกเปรียบดวยความขยันขันแข็งมีชื่อสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด   อยูบนขอบรอบเครื่องหมาย   หมายถึง การดําเนินการเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข ลอมรอบ
ดวยขอความชื่อ “สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด” ตามตัวอยางตราประทับของสหกรณตามขางตน



หมวด 2
วัตถุประสงค

ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณรวมท้ังในขอตอไปนี้

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

(มติท่ีประชุมใหญ 15 ม.ค.2554)
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก
(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(9) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริม

ความเจริญแกกิจการของสหกรณ
(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
(13) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ
(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(15) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและ

สหกรณอ่ืนเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(16) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชา หรือใหเชา เชาซื้อหรือให
เชาซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวธิีอ่ืนใดซึ่งทรัพยสนิแกสมาชิกหรือของสมาชิก

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคล

อ่ืนใด
(19) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ



หมวด 3
ทุน

ขอ 3. ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ืน
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให

หุน

ขอ 4. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 5. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน ตัง้แตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกตามอัตราสวน

ของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินท่ีจายควบกับเงินเดือน

หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวา อัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อ
หุนเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

สมาชิกจะโอนหุน ซึ่งตนถือใหผูอ่ืนไมได นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 38 และจะถอนคืนหุนในระหวาง
ท่ีตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได

สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท้ังหมดของสหกรณไมได
เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพัน
ตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุน (มติท่ีประชุมใหญ
15 มกราคม 2554)

ขอ 6. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้นใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน

เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกนั้นตกอยูใน
พฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการ
ดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได

ขอ 7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเดือน
และเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทแลว สามารถลดการชําระคาหุนรายเดือนลงก็ได แตจะตองชําระ



คาหุนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ตอไป จนกวาจะพนสภาพจากการเปนสมาชิก
ยกเวน สมาชิกท่ีไมมีเงินไดรายเดือน ท้ังนี้ ตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ โดยใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรม การดําเนินกา ร (มติท่ีประชุมใหญ 19 มกราคม 2557)

ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน

ขอ 9. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบหรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ
นี้ (มติท่ีประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

การใหกูเงิน
ขอ 10. การใหกูเงิน เงินกูนั้นอาจใหไดแก

(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอ่ืน

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ

ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและจํากัดแหงเงินกู หลักประกันสําหรับ
เงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืน ซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของสหกรณท่ี
กําหนดไว

ขอ 11. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการ
อันจําเปนหรือมีประโยชน   ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย
ท่ีใหเงินกูนั้น

ขอ 12. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้



(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเปนรีบดวนและมีความประสงคขอกูเงิน
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ

(2) เงินกูสามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบของสหกรณ

(3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู เพ่ือสงเสริมฐานะความม่ันคงหรือ
เพ่ือการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษ
แกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควรโดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีการและตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 13. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิกในอัตราตามท่ีกําหนด
ไวในระเบยีบของสหกรณ

ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุก
รายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูราย
ใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมท้ัง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการ

แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายเหนึ่ง ๆ
ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระงวด รายเดือนจนครบ
จํานวนเงินกูก็ได

ขอ 15. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอโอน
หรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (2) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 16. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามท่ีกําหนด

ไวในวัตถุประสงคของสหกรณและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดภายใตกฎหมาย
วาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ



การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 17. วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไว

ตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

การคํ้าประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 18. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน

หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้
จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ประจําปตามขอ 17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ

ขอ 19. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานอง ซึ่งสหกรณ
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายหรือผูจัดการ
รวมเปนสองคน (มติท่ีประชุมใหญ 24 มกราคม 2559)

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย

อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินของ
สหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย(มติท่ีประชุมใหญ 15 มกราคม 2554)

ขอ 20. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ท้ังนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนดและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสด ของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับ
กระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้นและการ
ลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สินและทุนของสหกรณกับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 22. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชี



ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญดวยใน

คราวท่ีเสนองบดุลและใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมท้ังขอบังคับ ระเบียบและ
กฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

ขอ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงานการประชุม
ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และ
ทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียน

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดู
บัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
ของสมาชิกนั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ

ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง

ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบ
บัญชีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ คณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได

ท้ังนี้ ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร

ขอ 26. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงาน
ท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด



กําไรสุทธิประจําป

ขอ 27. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและ
เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
(มติท่ีประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผล
สําหรับปใดดวย จํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจาย สําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีเจ็ด
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีเจ็ด
ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก ตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิก
ท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรบัเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันสิ้น

ปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนได โดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1)
(5) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนและเปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ

ครอบครัวไมเกินรอยละสิบหาของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ(มติท่ีประชุมใหญ 18 มกราคม 2558)
(7) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ
(8) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังสิ้น

ทุนสํารอง

ขอ 28. ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผู
ยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของ
สหกรณ

อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็ใหสมทบ
จํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27 หากท่ี
ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบ
เปนทุนสํารองท้ังสิ้น



ขอ 29. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมไดหรือจะ
เรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึนหรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก
สหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก

ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุนตาม

จํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และไดชําระคาหุน

ตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาหรือ

เปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้หรือ เปนเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ีเก่ียวของกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด หรือ

ข. ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญหรือขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีออกจากราชการรับเงินบําเหน็จ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือ

ค. เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา   ท่ีเปนสมาชิกสหกรณอยูแลวและไดโอนยายไปข้ึนอยูกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน (มติท่ีประชุมใหญ

20 มกราคม 2556)
ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน ซึ่งประสงค

จะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 36) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครใน
ตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการระดบั ชํานาญการหรือชํานาญงาน คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาขาราชการระดับชํานาญการหรือชํานาญงาน ก็ไมตองมีผูรับรอง (มติท่ีประชุมใหญ 15 มกราคม 2554 )

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ
31 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ



ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรบัผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือผูสมัครรองขอ ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละสองรอย
บาท กรณีลาออกแลวสมัครเปนสมาชิกใหมตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาครั้งใหมคนละสองพันบาท คาธรรมเนียมแรกเขา
นี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได (มติท่ีประชุมใหญ 24 มกราคม 2559)

ขอ 34. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลว จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หนาท่ีของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย
(3) สงเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง

ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกท่ียายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืนและประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก
ของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการ
ดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูท่ีตนมีอยูใน
สหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ท่ีสมาชิก
นั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 31 (2) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เม่ือไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ท้ังนี้ เม่ือสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุน
ใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ

ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติและท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและท่ีอยู ตองแจง
ใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง



การตั้งผูรับโอนประโยชน

ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือใหเปนผูรับโอน
ประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกผูตายมีอยูใน
สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรกและ
ขอ 45

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแต
วันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ
ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะ
จายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผูท่ีมี
ชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ

ขอ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
4. ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(2) ขอ ก. และ ค.

โดยมีความผิดทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
ยกเวนโทษจากความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

6. ถูกใหออกจากสหกรณ(มติท่ีประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)
ขอ 40. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน

อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเหน็วาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได



คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย

ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวดท้ังนี้โดยมิไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรอืดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เม่ือสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเม่ือจะกอความ

ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกันหรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยู
แลว

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุม
ท่ีตนสังกัดหรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริตแสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําให
เสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดย ประการใด ๆ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติ
ใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูท้ังหมดในขณะนั้นแลว เปน
อันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ

สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด

ขอ 42. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเก่ียวของเสนอท่ีประชุมกลุมทราบโดยเร็ว
ขอ 43. สมาชิกท่ีโอน หรอืยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกท่ีโอนหรือยาย

หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 31(2) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู
โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได ท้ังนี้ตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ สมาชิกเชนวานั้น อาจไดรับเงินกูจากสหกรณ
ไดตามระเบียบของสหกรณ(มติท่ีประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)

ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกมีอยูใน
สหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลีย่คืนคางจายบรรดาท่ีสมาชกินัน้ มีอยู



ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะเลือกสวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนไดโอนหรือยายหรือ
ออกจากราชการหรืองานประจําตามขอ 31(2) ขอ ก. และ ค. โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(5),(6) นั้น  สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนในปนั้น ภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ(มติท่ีประชุมใหญ 17 มกราคม 2552)

ขอ 45. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 44
นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก

ขอ 46. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกข้ึน การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของ
ท่ีประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ

ขอ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ



หมวด 6
สมาชิกสมทบ

ขอ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
ดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา

ขอ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ(มติท่ีประชุมใหญ  วันท่ี 15 มกราคม 2554)
(3) ตั้งบานเรือนอยูทองท่ีตําบล ทุกตําบล อําเภอ ทุกอําเภอ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวดัพะเยา
(4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม
(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน ท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบ
ท่ีกําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คน รับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 49 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและ
ตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน ตามท่ีจะถือครบถวน

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 51. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ียื่น

ใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได
ไมวาดวยกรณีใด ๆ

ขอ 52. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมขัดกับ
ขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ ท้ังนี้ ประเภทของบริการ หลักเกณฑ ขอกําหนด วิธีการใหบริการและอ่ืน ๆ
ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใชบริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 53. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ ดังนี้
(1) ถือหุนในสหกรณไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังหมดท่ีสหกรณมีอยูขณะนั้นและมี

ความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทุกประเภท
(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนท่ีมีอยูและเงินฝาก

ท่ีสมาชิกท่ีมีอยูในขณะนั้น ตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด
(4) ใหไดรับเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลาตามมติท่ีประชุมใหญ

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนท่ีไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีเจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับ
คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนท่ีชําระตอสหกรณหลังวันท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
ถัดไป



(5) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจท่ีไดทําไวกับสหกรณในระหวางป ตามมติท่ีประชุมใหญ เวนแตท่ีผิดนัด
การชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น

(6) มีสิทธิไดรบัสวัสดิการ ตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด(มติท่ีประชุมใหญ 12 มกราคม 2546)

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา

ขอ 55. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได

ขอ 56. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ

ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติและท่ีอยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและท่ี
อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือใหเปนผูรับ
โอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือ
ตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคา
หุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแก
ผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรกและขอ 60

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแต
วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบ



นั้นๆไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเม่ือคณะกรรมการดําเนนิการไดพิจารณาและอนุมัติแลวสหกรณจะจายเงิน
ผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผู ท่ีมีชื่อเปน
ผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยู ก็ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณ
โอนจาํนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น

ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืน
ทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ
เลือกสวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 60. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามขอ 59 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

ขอ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก สหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ

ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการท้ังปวงใหแก
คณะกรรมการดําเนินการ



การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได แตถานาย
ทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของจํานวน
ทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ไดและใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร

ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาสี่พันคน ใหการประชุมใหญ
ประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น

ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมหลังการประชุมใหญสามัญของสหกรณภายใน

เกาสิบวันและใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิก
ในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา

(3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิก
หนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี)
หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีกลุม
พึงเลือกตั้งได (มติท่ีประชุมใหญ  วันท่ี 15 มกราคม 2554)

อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชขีองสหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ให

ผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน (มติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 21 มกราคม 2555)
ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เม่ือ

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ท่ีประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวย
ประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด



ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลงและใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลา ท่ีผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได

ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวันเวลา
สถานท่ีและเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้น
เปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ
เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย

ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทน
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได
แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได
(มติท่ีประชุมใหญ 13 มกราคม 2551)

ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี
มาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีนัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน
ก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม

ขอ 71. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง ผูแทนสมาชิกและวินิจฉัย
ขออุทธรณของผูสมัคร ซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน สมาชิกและสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการดําเนินการและของ

ผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือกรรรมการอ่ืน ๆ

และผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ



(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ
อ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์

(10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและชุมนุม สหกรณ ท่ีสหกรณนี้

เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงคของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่น ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระหวางกันเอง ข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคน
หนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการและปดประกาศใหทราบ โดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มติที่ประชุมใหญ วันที่ 15 มกราคม 2554)
(2) เคยถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ เอกชน ฐานทุจริต

ตอหนาท่ี
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่ง

นายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ ทุจริตตอหนาท่ี
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับ

แตปท่ีผิดนัด ถึงปท่ีเลือกตั้งกรรมการ ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้

ขอ 73. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาว
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย และอยูในวัตถุประสงค
ของสหกรณ



(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

มติและคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

มติและคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

มติและคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ีดงันี้

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ สหกรณใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
มติและคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต

วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ ท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง
ตามวาระในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป

เม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกวา จะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป
ทางบัญชีสหกรณ

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน โดย
ตองเวนอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี(มติท่ีประชุมใหญ 14 มกราคม 2544)

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้งใหมอยูใน
ตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลวใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน



ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวง ใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีไดรับเลือกตั้ง
ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการหรือ ลาออกตอท่ีประชุมใหญ

ของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนท่ีสุด

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก

ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตาม
วาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการ
ประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการ
ลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการ
ใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคกอนนั้น เปนตําแหนง
ประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งใหม คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหนาท่ีแทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม

กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีผู
ซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได

ขอ 78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย

ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการไดในกรณีท่ี
เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับและเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของ
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจํานวน
กรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม



ขอ 79. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการท้ัง
ปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณกับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความ
จําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญและเสนองบดุลกับรายงานประจําป แสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณ

ดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน

เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ

สหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณตลอดจนสอดสองดูแลโดยท่ัวไป

เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการและสมาชิก

เก่ียวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจน

กําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสูหรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ

พิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17 ) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและ ออกเสียงในการ

ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและองคการอ่ืน ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ท้ังนี้
ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและองคการนั้นกําหนดไว



(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองด

เวน การกระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ
หรือสมาชิกอันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการ
สอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ

คณะกรรมการอ่ืน
ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการไมเกินสิบหาคน

โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ
อํานวยการและใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ

คณะกรรมการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย
และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ ประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 82. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทน

คณะกรรมการดําเนินการ ตามท่ีไดรับมอบหมายและตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมท้ัง
ในขอตอไปนี้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินใหเปนไปตาม
ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ ใหอยูในสภาพอันดี

และปลอดภัยและพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน

ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอ

ใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ



(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณจํานวนไมเกินหก
คนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู
นั้น

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอยและให
ประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 84. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย

อนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมท้ังขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเม่ือเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู
หรือสอบสวน ลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธจํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอยและใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป



ขอ 86. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณในสวนท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
รวมท้ังในขอตอไปนี้

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก
และผูท่ีสนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะประโยชน รวมท้ัง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ

(3) ดาํเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยและการใชจายเงิน

อยางรอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืน ท้ังใน

และนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
นํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม

ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี คําสั่งแตงตั้ง
อนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในท่ีประชุม

ขอ 88. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในท่ีประชุมและถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย ก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึน
เปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ี
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในท่ีประชุมตามลําดับ แตถา
ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ี
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม



การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม

ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม
ใหญ และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได

ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในท่ีประชุม

ใหญหรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

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

รายงานการประชุม
ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณา วินิจฉัยท้ังสิ้นไวใน
รายงานการประชุมและใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งท่ีเขา
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ

ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมี
ลักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการ สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร

ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ดังกําหนดไวใน ขอ 94 เปนลายลักษณอักษร

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ

ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได

ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการท่ัวไปและ
รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณรวมท้ังในขอตอไปนี้



(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให ผูเขาเปนสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน ตามขอบังคับของสหกรณ

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนใน
สหกรณ

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูใหเปนไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือนพรอมกับแจงให

สมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณ ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณรวมถึง

กําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน รับผิดชอบในการ
รับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวนและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบัน

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงาน ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพ

อันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด
(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณมอบหมายหรือ

ตามท่ีควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี



ขอ 95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณหรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ วาไดกระทําการหรือละ

เวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชนหรือไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาท่ี ผูจัดการสหกรณ
ขอ 96. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบวันและให

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การ
ยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน

ขอ 97. การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงตั้ง
ผูจัดการหรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยไดใหคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการ ใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป

ขอ 98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผู ใดดํารง
ตําแหนงแทนหรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราวใหรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการหรือ
เจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน

ขอ 99. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบ
ฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน

ขอ 100. เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืน
โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1), (2), (3), (4) ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ท้ังนี้
ตามระเบียบของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ท่ีปรึกษา
ขอ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่ง

ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินสิบสองคน เพ่ือให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด
(มติท่ีประชุมใหญ 18 มกราคม 2547)



ผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 102. ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีความรูความสามารถ
ในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณและเศรษฐศาสตร เปนตน เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จํานวนหาคน
ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้น หรือบุคคล ภายนอกท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรองหลักสูตร

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ

ในปบัญชีนั้น
(2) เปนกรรมการของสหกรณนั้น เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ
(3) เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการหรือผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น
(4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือ

เจาหนาท่ีของสหกรณนั้น หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาท่ี
(5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอ

หนาท่ี
(8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอ

หนาท่ีของสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(10) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณหรือสหกรณอ่ืน
(11) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(13) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการ
ตรวจสอบกิจการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้



(1) ความรับผิดชอบ
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการ
1.2 ตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

ผูตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ
1.3 ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ีผิดปกติ
1.4 ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ

(2) ความซื่อตรง
2.1 มีความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ปราศจากอคติสวนตัว
2.2 ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน ใหตนเองและผูอ่ืน

(3) ความเปนกลาง
3.1 พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
3.2 ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ

(4) ความรู ความสามารถ
4.1 รับงานท่ีตนมีความรู ทักษะและประสบการณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ

อยางตอเนื่อง

(5) การรักษาความลับ
ไมเปดเผยขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกสหกรณ เวนแตเพ่ือ

ประโยชนตอสหกรณ หรือตองใหถอยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
(6) ไมเรียกรอง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพยสินมีคาใดๆ จากสหกรณ นอกเหนือจากคาตอบแทน และ

คาใชจายอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับหรือระเบียบของสหกรณ
(มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)

ขอ 103. การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งอีกได นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว

ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ออกจากตําแหนง

ท้ังคณะและรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ 102

(มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)



ขอ 104. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบกิจการ
ดานตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ โดยผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

ก. ผูตรวจสอบกิจการมีหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรเพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ
รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ท่ีประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปนี้

(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป

(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอท่ี
ประชุมใหญของสหกรณ

(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบกิจการ  พบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเกิดความเสียหายแก
สมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพ่ือ
ดําเนินการแกไข รวมท้ังใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด
โดยเร็ว

ข. ใหผูตรวจสอบกิจการ ติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ขอ
ก. และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ
ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด

ค. ใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพ่ือชี้แจง
รายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม (มติประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)

ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย สําหรับการพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ (มติ
ประชุมใหญ 14 มกราคม 2560)

หมวด 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและใหแจงไปยังสมาชิกพรอม

หนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เม่ือมีการพิจารณาเรื่องท่ี

จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของ



คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
กรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได
โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญท่ีมีองค
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี

(4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับกฎหมาย
หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น
แลวรับจดทะเบียน

(5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให
สอดคลองกัน ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใชและใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติ

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ

ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมท้ังในขอ
ตอไปนี้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขเชียงราย – พะเยา (มติท่ีประชุมใหญ  วันท่ี 15 มกราคม 2554)
(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวก

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ



เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวน
ระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริมสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ขอ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดีหรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107. (3), (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ

ขอ 109. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหานั้นตอนาย
ทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัยและใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันทและตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม

ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชีโดยจําหนาย
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ
เสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน

สหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2)

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหาไดใน
ระหวางป ท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 27 (4) ในปนั้น

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุม
ใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระ
บัญชีเสร็จ

ขอ 112. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง หรือคําแนะนํา และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหง
ขอบังคับนี้ดวย



บทเฉพาะกาล
ขอ 113. นับแตวันท่ีขอบังคับใชบังคับ

(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใชใหดํารง
ตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป

(2) ระเบียบใด ซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับถือใชและไมขัดกับขอบังคับนี้ ใหถือตามระเบียบนั้น
ไปกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม

(ลงชื่อ) โคสิต     อบสุวรรณ ประธานกรรมการ
(ทันตแพทยโคสิต   อบสุวรรณ)

(ลงชื่อ) นรุตมชัย    แกวสอน เลขานุการ
(นายนรุตมชัย    แกวสอน)


