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ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอด็ จ ำกดั 

พ.ศ. 2561 
 

ตามมติของท่ีประชุมใหญ่วสิามญัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั คร้ังท่ี 1/2561  
เม่ือวนัเสาร์ท่ี 22  กนัยายน พ.ศ. 2561 ให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั ฉบบัเดิมเสียทั้งหมด  และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ มีความดงัน้ี 

ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ  ากดั  พ.ศ. 2561” 
ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน   

ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ทุกฉบบัท่ีมีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัน้ีใชบ้งัคบันบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบั
สหกรณ์ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ ำกดั 

พ.ศ. 2561 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส ำนักงำน 

ขอ้ 1. ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส ำนักงำน 
ช่ือ   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด จ ากดั 

Roi Et Teacher’s Savings and Credit Cooperative, Limited   
ช่ือย่อ   “สอค.รอ.” หรือ “Roi Et Coop” 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
ทีต่ั้งส ำนักงำน เลขท่ี 66 ถนนปัทมานนท ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

จงัหวดัร้อยเอด็ 
ท้องทีด่ ำเนินงำน ทุกอ าเภอ ในจงัหวดัร้อยเอด็ 
สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร   

โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่และแจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เดิม ส านกังานส่วน
ราชการสหกรณ์  และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และ
ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตรำของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 

 
ตราวงรี เส้นผา่ศูนยก์ลางแนวตั้ง 2.2 เซนติเมตร 
แนวนอน 2.5 เซนติเมตร ภายในกรอบวงรีเป็น
รูปศีรษะมนุษยชู์สองแขนภายใตศ้าลาทรงไทย 
รอบวงรีดา้นล่างเป็นช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ร้อยเอด็ จ ากดั 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทั้ง
ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตน 
ไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3)  ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4)  จดัหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5)  ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์   

องคก์ร  ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3. อ ำนำจกระท ำกำร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีอ านาจ 
กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2)  จดัหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3)  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4)  ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(5)  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ 

สหกรณ์ 
(6)  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(7)  ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8)  ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(9)  ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 

แห่งชาติก าหนด 
(11) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
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(12)  ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ  

หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15)  กระท าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไป 

ตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  เช่า
หรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขายหรือ
จ าหน่าย  จ านองหรือรับจ านอง  จ าน าหรือรับจ าน า  ดว้ยวธีิอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือ 
ของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4. ทีม่ำของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1)  ออกหุน้ 
(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(3)  กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
(4)  สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

หุ้น 
ข้อ 5. กำรออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน  มีมูลคา่หุน้ละสิบบาท 
ข้อ 6. กำรถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิก

ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  และ 

เงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึง
บ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ 
ของสหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอ่มท าได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิก 
มีอยูม่าหกักลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 

ข้อ 7. กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหกัจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน  กรณีสมาชิกท่ีเกษียณ 
อายุ หรือสมาชิกท่ีโอนยา้ยสังกดั ตามขอ้ 44 และไม่สามารถหกัรายได ้ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่ง
สหกรณ์ทุกวนัส้ินเดือน 

เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา 
เห็นวา่สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดข้ึน
ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุน้
รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 8. กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน    สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อย
ยี่สิบเดือนหรือเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทและไม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ใน
ฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัจะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้
โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิกท่ียงัมีภาระผกูพนัอยูก่บัสหกรณ์ทั้งในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั มิใหใ้ชสิ้ทธิ 
ในการงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน แต่ให้สิทธิในการลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงได้ แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งส่งเงินค่าหุน้ไม่ต ่ากวา่เดือนละหา้ร้อยบาท               

ข้อ 9. กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้ว
ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินเดือน 

หมวด  4 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ 10. กำรรับฝำกเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ า จาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
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กำรให้เงินกู้ 
ข้อ 11. กำรให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1)  สมาชิกของสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
(2)  สหกรณ์อ่ืน  
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยั 

ใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้ประเภทและจ ากดั 

แห่งเงินกู ้ หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ ล าดบัแห่งการใหเ้งินกู ้ การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ การ
ส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือ 
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งน้ี การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนไม่เกินสหกรณ์ละ 200 ลา้นบาท 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูต้าม 
แบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้

ข้อ 12. ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้   เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ
เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตาม 
ความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไดต้ามประเภท
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ 
อนัจ าเป็นรีบด่วนและมีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  เงินกู้สำมัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับ 
ใช้จ่าย เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้
สามญัแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นไดต้ามระเบียบของ สหกรณ์ 

(3)  เงินกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พื่อ 
ส่งเสริมฐานะความมัน่คง  หรือเพื่อการเคหะ    หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบได ้คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นไดต้ามท่ี
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เห็นสมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี ตลอดจนเง่ือนไขและ
วธีิการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. ดอกเบีย้เงินกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบในอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15. กำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู้    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจ
ตราควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะ 
กรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่องผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึง 
ก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และ
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ี 

ใหเ้งินกูน้ั้น 
(3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง 

และผูกู้ ้มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 

สองเดือน หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่ 

สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนั
ให้ผูค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู ้  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับ
เงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 

ข้อ 16. ควำมผูกพนัของผู้กู้และผู้ค ำ้ประกนั    ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 32. (2)  จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือให ้  สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน   
(เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 44.) 
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กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 17. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน

ไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 
แห่งชาติก าหนด ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุด 
ท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค ำ้ประกัน 
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือกำรค ำ้ประกนั    ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้า

ประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ี 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
วงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด  ก็ให้ใชว้งเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไป
พลาง แต่ตอ้งไม่เกิน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

ข้อ 19. กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค ำ้ประกนั สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ
ตราสารการเงิน  หรือโดยวธีิอ่ืนใด  ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะ 
กรรมการด าเนินการ  เห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปี
ตามขอ้ 18. 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20. กำรลงลำยมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการ

อนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1)  หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู ้ การจ านองซ่ึง 

สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ี้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการ รวมเป็นสามคน 

(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

อน่ึง ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์ (ถา้มี) เป็นส าคญัดว้ย 

ข้อ 21. กำรเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูจ้ดัการ  ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 22. กำรบัญชีของสหกรณ์   ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบและรายการท่ี 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น  
ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ี
มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์
โดยครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัท างบแสดงฐานะการเงินอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน 
อนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์หน้ีสิน และทุนของ
สหกรณ์ กบัทั้งบญัชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
ข้อ 23. กำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอ

งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ 
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบแสดงฐานะการเงิน และให้ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีกบังบแสดงฐานะการเงินไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีการ
ประชุมใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบแสดงฐานะ 
การเงิน  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  ส านกังานของสหกรณ์
เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุน้ต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์ใน 
ระหวา่งเวลาท างาน แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกราย
อ่ืนไม่ไดน้อกจากจะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการ
ก่อน 
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กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกบัดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25. กำรตรวจสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ

หน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ  26. กำรก ำกับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  
ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มี
อ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบ
กิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หน้าท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้และมี
อ านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาท างานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือ 
และใหค้  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 27. กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
ข้อ 28. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราที่
ก  าหนดในกฎกระทรวง  

ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่ 
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนด      
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงิน 
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้น 
ก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 
  (2)  เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท าไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปีตามมติท่ีประชุมใหญ่ เวน้แต่สมาชิกท่ีผดินดัการช าระหน้ีสหกรณ์ มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น  
 



11

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด พ.ศ. 2561

 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูรอ้ยเอด็ จ ำกดั พ.ศ. 2561 หนำ้  11 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละหา้ของ 
ก าไรสุทธิ 

(4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของ 
สหกรณ์ ตามท่ีมีอยู่ในวนัส้ินปีนั้น   ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1) 

(5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   ตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 

(7)  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  เป็นทุนเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(9)  ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ทุนส ำรอง 
ข้อ 29. ทีม่ำแห่งทุนส ำรอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินท่ีมีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้กให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดัสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

อน่ึง  จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ 
ก าหนดอายคุวามก็ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุม 
ใหญ่จดัสรรตามขอ้ 28. หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั
จ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ข้อ 30. สภำพแห่งทุนส ำรอง  ทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่ง 
ปันกนัไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน หรือเพื่อ 
จดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมำชิก 

ข้อ 31. สมำชิก สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1)  ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และ 

ไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมำชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซ่ึง 
ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า หรือพนกังานราชการ ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจ า  

หรือค่าจา้งประจ า สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประจ าจงัหวดัร้อยเอด็ หรือ 
ข. เป็นพนกังานครูเทศบาล ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูส้อนประจ า หรือด ารงต าแหน่งเป็น 

เจา้หน้าท่ีหรือลูกจา้งในสถานศึกษา หรือในฝ่ายการศึกษา หรือกองการศึกษาของเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็ หรือเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ หรือ 

ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ ากดั  หรือใน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็  จ ากดั 

ง. เป็นขา้ราชการบ านาญ ซ่ึงเคยรับราชการใน (2) ก หรือ ข  
จ. เป็นขา้ราชการ หรือพนกังานราชการ หรือลูกจา้งประจ า สังกดักระทรวงวฒันธรรม  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในจงัหวดัร้อยเอด็   
(3)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 33. กำรเข้ำเป็นสมำชิก   ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37) ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ 
ท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรคนหน่ึงรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง 
ไม่ต ่ากวา่ระดบั 5 หรือเทียบเท่าก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติั 
ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32.  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้น
ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวน 
ท่ีจะถือใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเร่ือง  การรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เม่ือ 
ผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด มติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 34. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 35. สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้น  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ี
แลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

(ก)  สิทธิของสมาชิก มีดงัน้ี 
(1)  เขา้ประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2)  เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
(3)  เสนอหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบ 

กิจการสหกรณ์ 
(4)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5)  สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ์ 

(ข)  หนา้ท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ี

เขม้แขง็ 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมัน่คง 
ข้อ 36. สมำชิกย้ำยสังกดั  สมาชิกท่ียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  และประสงค์

จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบั
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิก
นั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุ้นและเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ป
เขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู ้ และเงินฝาก  (ถา้มี)  ท่ีสมาชิกนั้นมี
อยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 37.  กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมารับ
ราชการในสังกดัตามขอ้ 32. (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์      
เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33. ครบถว้นแลว้ ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35. ทั้งน้ี  
เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 

การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น ให้ 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38. กำรเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ  สัญชำต ิ และทีอ่ยู่    สมาชิกคนใดมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล ค าน าหนา้ช่ือ สัญชาติและท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 39. กำรตั้งผู้ รับโอนประโยชน์สมาชิกอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บ

โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
  ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไว้
แลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกตายใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิได้ตั้งไว ้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้ก าหนด
ในขอ้ 45. และขอ้ 46. 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ 
สหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์   โดยใหแ้นบส าเนา 
มรณบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดงักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี เม่ือพน้
ก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์
ทั้งส้ิน 
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กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
ข้อ 40. กำรขำดจำกสมำชิกภำพสมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตุใด ๆ  

ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5)  ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (2) โดยมีความผดิ 
(6)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(7)  กระท าผิดทางอาญาใหรั้บโทษจ าคุก ยกเวน้ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ 41. กำรลำออกจำกสหกรณ์   สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้ า
ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั  และ
อนุญาตแลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธาน 
กรรมการ หรือกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัก็ให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 42. กำรให้ออกจำกสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอย่าง
ใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2)  ขาดช าระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี 

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)  น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลา 

ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5)  คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
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(6)  ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  
หรือเม่ือจะก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีความผูกพนั
ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต   แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  
ดงักล่าวขา้งตน้น้ีและไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ทั้ งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยใหย้ืน่ 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉยั
ของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 

ข้อ 43. กำรถอนช่ือสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 44. สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด  
สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32.(2) โดยไม่มีความผดิ เวน้แต่
ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งค าพิพากษาให้
ลม้ละลาย ถา้มิไดล้าออกจาก สหกรณ์ดว้ย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นไดก้็
ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 45. กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40. (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์
ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดา
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืน
หลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือ
ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝาก   และ
ดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
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ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ 
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่  แต่
เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจ าตามขอ้ 32. (2) โดยไม่มีความผดินั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40. (4)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  
เงินรับฝาก  เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน กบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 
คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40. (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย 
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และให้ค  านวณเงิน
ค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อ ไป สหกรณ์ตอ้ง 
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ต่อหุน้ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5. จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46. กำรหักจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามขอ้ 45. นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ควำมรับผดิเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 
ข้อ 47. ควำมรับผดิของสมำชิก  สมาชิกมีความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียง     

ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
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หมวด 6 
สมำชิกสมทบ 

ข้อ 48. สมำชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยตอ้งสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจและมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจ า 

ข้อ 49. คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  เป็นผูมี้สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
(2)  เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก    
(3)  เป็นบุคคลในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีขาดคุณสมบติัสมาชิก ตามขอ้ 32 
(4)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

                     (5)  ไม่เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 

(6)  เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(7)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 50. กำรได้เข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัร
ถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง เม่ือคณะ 
กรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 49. 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือ 
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 51. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของสมำชิกสมทบ  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็น 
รายไดข้องสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ข้อ 52. กำรถือหุ้น  สมาชิกสมทบตอ้งถือหุ้นในคร้ังแรกจ านวนอยา่งน้อยห้าสิบหุ้น แต่ตอ้ง
ไม่เกินหน่ึงลา้นบาท ส าหรับสมาชิกสมทบท่ีประสงคจ์ะส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ให้น าส่งเงินค่าหุน้ 
ช าระดว้ยตนเอง   หรือช าระผา่นช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ  จนเสร็จไป เงินค่าหุน้ 
ท่ีน าส่งในกรณีน้ี ก าหนดจ านวนขั้นต ่าหา้สิบหุน้ หรือหา้ร้อยบาท แต่ตอ้งไม่เกินลา้นบาท 

ณ เวลาหน่ึงเวลาใด สมาชิกสมทบจะถือหุน้ในสหกรณ์เกินหน่ึงลา้นบาทไม่ได ้
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ข้อ 53. สิทธิและหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเฉพาะในส่วน
ท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
(1)  มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในอตัราเดียวกนักบัสมาชิก 
(2)  มีสิทธิฝากเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์  
(3)  มีสิทธิกูย้มืเงินจากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 90  

                     ของจ านวนมูลค่าหุน้ท่ีถือ 
(4)  มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามท่ีสหกรณ์ก าหนดส าหรับสมาชิกสมทบ 

  (ข) หน้ำทีข่องสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม็แขง็ 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด า เ นินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(ค) สมำชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
(2)  การนบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมใหญ่ 
(3)  การเขา้ช่ือขอเปิดประชุมใหญ่วสิามญั 
(4)  การเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(5)  การเป็นกรรมการด าเนินการ 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
ข้อ 54. กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ตาย  
 (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 (3)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  
 (4)  ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้  
 (5)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 49.   
 (6)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 



20

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จ�ำกัด พ.ศ. 2561

 

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูรอ้ยเอด็ จ ำกดั พ.ศ. 2561 หนำ้  20 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 55. กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์
ได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 56. กำรให้ออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3)  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  

ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
ข้อ 57. กำรเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชำติ  และที่อยู่ของสมำชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู ่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
มีการเปล่ียนแปลง           

ข้อ 58. กำรตั้งผู้ รับโอนประโยชน์ของสมำชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจท าหนงัสือตั้งบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตน
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท า
ตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไว  ้
แลว้  ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน 
ทราบ  และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือ
เงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือถา้
มิไดต้ั้งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็น
ทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 59. และขอ้ 60. 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ 
สหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบ
ส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้ น  ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย   เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับ
เงินผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่
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มีตวัอยูก่็ดี   เม่ือพน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

ข้อ 59. กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ    ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54. (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผล  
และเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดย 
เฉพาะค่าหุ้นนั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้
ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน 
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54. (3) สหกรณ์จะจ่าย 
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54. (5) (6) นั้น สหกรณ์ 
จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปี
นั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย 
นั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่า 
หุ้นแก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และให้ค  านวณ
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ 
ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่ 
มูลค่าต่อหุน้ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5. จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ 60. กำรหักจ ำนวนเงินซ่ึงสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59. นั้น ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์
ออกก่อน 

ข้อ 61. กำรถอนช่ือสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
กำรประชุมใหญ่ 

ข้อ 62. กำรประชุมใหญ่สำมัญ    ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็น 
การประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรกภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึง 
คร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63. กำรประชุมใหญ่วสิำมัญ   คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
เม่ือใดก็ได้   แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัหรือในกรณีท่ี
สหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  
แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงร้อยคน หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่
วิสามญัภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีรับค าร้องขอถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หน้าท่ีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

การประชุมใหญ่วสิามญัใหก้ารประชุมประกอบไปดว้ยสมาชิก 
ข้อ 64. กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก  กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ 5,000 คน   

ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น  
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ข้อ 65. กำรเลือกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

                     (2) การแบ่งเขตเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด                         
                     (3) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ อตัราส่วนผูแ้ทน 
สมาชิก 1 : ต่อสมาชิก 20  คน  (ของสมาชิกท่ีมีอยู ่ณ วนัเลือกตั้งในปีนั้น) ถา้เศษเกินก่ึงหน่ึง 
ใหเ้พิ่มจ านวนผูแ้ทนสมาชิกได ้1 คน ในเขตการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกนั้น 

อน่ึง  จ านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได ้
       ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 66. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง  เม่ือ 
(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
(2)  ลาออกจากการเป็นผูแ้ทนสมาชิก โดยยืน่ใบลาออกต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  ยา้ยออกจากเขตท่ีไดรั้บการเลือก (ตามขอ้ 65. (2)) 

ข้อ 67. ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถ้าผูแ้ทนสมาชิกพน้จาก
ต าแหน่งไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ จนท าใหจ้  านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือ 
ไม่ถึงสามในส่ีของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหท่ี้ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก
ใหค้รบตามจ านวนท่ีวา่งลง   และใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ี 
ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

ข้อ 68. กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว    ให้สหกรณ์มี
หนงัสือแจง้วนัเวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมให้บรรดาผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ย
กว่าเจ็ดวนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร ทั้งน้ีให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้ง
แจง้ให้เจา้หน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาส
เดียวกนักบัท่ีแจง้ใหผู้แ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 
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ข้อ 69. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ตอ้งมีผูแ้ทน
สมาชิก  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย
คน และการประชุมใหญ่วสิามญัตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก 
หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ประชุมใหญ่ใน 
ฐานะผูส้ังเกตการณ์ได ้แต่ไม่ให้ไดรั้บค่าใช้จ่ายจากสหกรณ์   และไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดง
ความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั้งใด ๆ ทั้งส้ิน              

ในการประชุมใหญ่  ผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
ข้อ 70. กำรนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกมา

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ให้นดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุม
ใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุมแลว้ เม่ือมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนผูแ้ทนสมาชิก
ทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ให้ถือเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ี
ผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกล่าวในขอ้ 69. วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชุม 

ข้อ 71. อ ำนำจหน้ำทีข่องทีป่ระชุมใหญ่   ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยั 
เร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ทน 
สมาชิก และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออก
จากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
(3)  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ 

ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
(7)  อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(9)  ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ 

ด าเนินการกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
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(10)  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(11)  พิจารณาก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

และ ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(12)  รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
(13)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(14)  ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

    ข้อ 72. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน โดยวธีิการสรรหาตามท่ีก าหนดใน 
ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แลว้เสนอช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง 

วธีิการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และการด าเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามท่ี 
ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็นรองประธานกรรมการ คนหน่ึง 
หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และอาจใหมี้เหรัญญิกคนหน่ึง และจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ หรือ
ผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ ส านกังาน
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอ็ด  จ ากดั 
  หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 
   (1)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษ
ส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของ 
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3)  เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก 
ต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์                                                     
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   (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
   (5)  สมาชิกซ่ึงผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
 เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
   (6)  ผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่ครบ 180 วนั 
   (7)  ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 
   (8)  เป็นผูซ่ึ้งอยู่ระหว่างถูกสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในขอ้กล่าวหาท่ีกระท าให้
สหกรณ์เสียหาย 

ข้อ 73. อ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 
      (ก) ประธำนกรรมกำร   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ 
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความ 
เรียบร้อย และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
      (ข)  รองประธำนกรรมกำร   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
 เม่ือประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธาน 
กรรมการวา่งลง 

(2)  ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
      (ค)  เลขำนุกำร   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกคร้ัง 

(2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยู่
เสมอ 

(3)  แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แลว้แต่กรณี 
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(4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

      (ง)  เหรัญญกิ   มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
(2)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต ้

กฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 74. ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ

สองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ให้กรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบัสลาก 
(ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการ
ด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ให ้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุด
ใหม่  แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้  แต่ตอ้งไม่เกิน 
สองวาระติดต่อกนั 

ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการด าเนินการท่ี 
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก  และให้น าความใน
วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 75. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือ 

ลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
(5)  ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
(6)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
(7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
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(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 
ใหก้รรมการด าเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง   ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ 
ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั 
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 76. ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ    ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง    
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามข้อ 75.(7)) ให้กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารง
ต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซ่ึงจะได้มีการเลือกตั้ งกรรมการ
ด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ย
กวา่องคป์ระชุม กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้นอกจาก
ตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน 
วรรคก่อนนั้น เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนและยงั
มิไดมี้การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการอ่ืนข้ึนท าหนา้ท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง  ใหอ้ยูใ่น 
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

ข้อ 77. กำรประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมี 
กิจธุระแต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการได ้  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ย 
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
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ข้อ 78. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร     คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หนา้ท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ กบัทั้งในทางอนัจะท าใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ 
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือลงทุน 
ของสหกรณ์ 

(3)  ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน 
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4)  เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจน 

ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(7)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8)  ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และ 

บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10)  พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ 

องคก์รอ่ืน 
(11)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน 

สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตลอดจน 

สอดส่องดูแลโดยทัว่ไป เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของ 

ผูจ้ดัการ สมาชิก และผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(15)  เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนก าหนด 

ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(16)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม      
ยอมความหรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(17)  พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง 
สหกรณ์ 

(18)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และ 
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์รอ่ืน 
ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารนั้นก าหนดไว ้

(19)  ค ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผดิชอบการ 
ค ้าประกนัในฐานะส่วนตวั 

(20)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 79. ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท า
การหรืองดเวน้การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจน
ท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบั
การเงิน  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชีหรือรายงานการ
ตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ทุกกรณีตามมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

คณะกรรมกำรอ่ืน 
ข้อ 80. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  

จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวน  7  คน  โดยให้ประธานกรรมการ     รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ  ของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้
คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและ 
เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุม 
กนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนดัเรียก
ประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ย 
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการใน 
การประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 81. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้
ด าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่ง  ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา 
เงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ 
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงาน 
ของสหกรณ์ 

(5)  ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี 
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่อนุมติั 

(6)  พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะ 
กรรมการด าเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(8)  ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการมอบหมาย 
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ข้อ 82.  คณะกรรมกำรเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จาก 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จ านวน  4  คน โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง  
และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั 
เดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 83. อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเงินกู้    ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของ
สหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(2)  ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ 

สหกรณ์ และเม่ือเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดให้ผูกู้จ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(3)  ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
(4)  สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงิน 

งวดช าระหน้ีเงินกู ้  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี      เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 84. คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพนัธ์    คณะกรรมการด าเนินการ  อาจตั้งคณะ 
กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จ านวน  4 คน โดยให้มี
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าท่ีก าหนดเวลาของ 
คณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้ง 
มีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ 
นอ้ยกวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานให้ 
คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 85. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์   ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์ มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ
ค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิก 
และผูท่ี้สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวธีิการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2)  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ ประโยชน์รวมทั้ง 
ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)  ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4)  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงิน 

อยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน 

และนอกประเทศ  เพื่อน าตวัอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  น ามาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 86. คณะอนุกรรมกำร  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจมี
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ประธำนในทีป่ระชุม 
ข้อ 87. ประธำนในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  ก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย 
ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการ 
เงินกู ้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธาน
ในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  (ถา้มี)   เป็นประธานใน 
ท่ีประชุมตามล าดบั แต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือก
สมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ 

ไดมี้มติถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ถา้มีการร้องขอใหเ้ปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ใหก้ระท า
ได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการ
ประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนสมาชิก  หรืออยูแ่ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในทีป่ระชุม 
ข้อ 88. กำรออกเสียง   สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน

ออกเสียง ในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง จะมอบใหผู้อ่ื้น 
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออก 
เสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ 89. กำรวินิจฉัยปัญหำ   เวน้แต่จะได้ก าหนดไวเ้ป็นพิเศษในข้อบงัคบัน้ี  การวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวน
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2)  การเลิกสหกรณ์ 
(3)  การควบสหกรณ์ 
(4)  การแยกสหกรณ์ 
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รำยงำนกำรประชุม 
ข้อ 90. รำยงำนกำรประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้ง
บนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม      และให้ประธานในท่ีประชุมกบั
กรรมการด าเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นส าคญั 

หมวด  9 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 91. กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้ จัดกำร  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคล      
ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต   มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม  และตอ้งมีอาย ุ 45  ปีข้ึนไป  
แต่ไม่เกิน  60  ปีบริบูรณ์ เพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72. (1)  (2)  (3)  (4) (8) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้ง 
ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนั ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ   ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
ดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 93. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือก หรือ 
สอบคดัเลือก  การแต่งตั้งหรือจา้ง การก าหนดอตัราเงินเดือน การใหส้วสัดิการ และการใหอ้อกจาก
ต าแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 92.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ ใหผู้จ้ดัการด ารงต าแหน่งไดค้ราวละ 5 ปี 
ข้อ 93. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ จัดกำร   ผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าท่ีในการ

จดัการทัว่ไป  และรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
(1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ 

ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจ านวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ 
ชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ใหเ้ป็น 

ไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
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(5)  จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน  
พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6)  พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของ 
สหกรณ์ รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7)  เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัใหมี้ใบส าคญั 
โดยครบถว้น รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบส าคญั  
และเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  รับผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(9)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการ ในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)  รับผดิชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผล 
การด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 

(11)  จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณา 

(12)  จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
ท่ีประชุมใหญ่ 

(13)  เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(14)  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ 

สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา 

ท่ีทางราชการก าหนด 
(18)  ค ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผดิชอบการ      

ค ้าประกนัในฐานะส่วนตวั 
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(19)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ      
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ 94. กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ย 
เหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3)  ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์ก าหนด 
  (4)  อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดตามสัญญาจา้ง โดยในปีท่ีมีอายคุรบ 
60 ปีบริบูรณ์ ใหพ้น้จากต าแหน่งในวนัถดัจากวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
  (5)  ถูกเลิกจา้ง 
  (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษว์า่ได้
กระท าการหรือละเวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนั
ดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 95. กำรลำออก  ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนัและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าได ้
ไม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ 96. กำรแต่งตั้งผู้ รักษำกำรแทนผู้จัดกำร  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง
ให้ผูใ้ดด ารงต าแหน่งแทน หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ให้รอง
ผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย
เป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 97.  กำรเปลีย่นผู้จัดกำร ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   
ตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 98. เจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์  นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามขอ้ 72. (1) (2) (3) (4) ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
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หมวด  10 
ทีป่รึกษำและผู้ตรวจสอบกจิกำร 

ข้อ 99. ทีป่รึกษำและทีป่รึกษำกติติมศักด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก 
ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิไดจ้  านวน
ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิกำร 
ข้อ 100. ผู้ตรวจสอบกจิกำร ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวฒิุ 

ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 5 คน 

กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งมีหวัหนา้คณะหน่ึงคน ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้วุฒิ 
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ มีหนา้ท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานใหบ้รรลุ วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศช่ือ
หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีประจ าสหกรณ์เป็น 
ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

ข้อ 101. ข้ันตอนและวธีิกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิกำร ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประกาศ
รับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยวิธีการสรรหาตามท่ีก าหนดในระเบียบ 
ว่าดว้ยการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  และน าเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจการท่ีผา่นการ 
สรรหาให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลบั และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งคะแนนสูงสุดตามล าดบั 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการจนครบ 5 คน หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง
และใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารองจ านวน  3  คน 
  วธีิการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และการด าเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ ตามขอ้ 103.(2)(3)(4)(5) ให้ 
ผูต้รวจสอบกิจการส ารองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู ่   
หรือจนกวา่จะมีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่  

ข้อ 102 . กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีทางบญัชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึง
ออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าได ้  

ข้อ 103. กำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จากต าแหน่ง 
เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการหรือ 

ยืน่ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
(4)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  

หรือนิติบุคคลออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(5)  นายทะเบียนสหกรณ์วนิิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 104. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการ

ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและ 

หน้ีสิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ 

สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ี
ของสหกรณ์ทั้งทางวชิาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้ง 
และหลกัประกนั 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง 
ปรับปรุง แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง 
ปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 105. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  ให้ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนและประจ าปีรวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วมประชุม
เพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราว
ถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก 
ของสหกรณ์อยา่งร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 
หรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งขอ้บงัคบั  ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะ 
กรรมการด าเนินการทนัที เพื่อด าเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวโดยเร็ว 
ต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 

ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนา 
รายงานผลการแกไ้ขและผลการติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั 

ข้อ 106. ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบติังานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บ
ความเสียหาย  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์  ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ และสมาชิกทราบโดยเร็ว  ผูต้รวจ 
สอบตรวจสอบกิจการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 

การพิจารณาความรับผดิของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

หมวด  11 
กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ข้อ 107. กำรแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไป 

ยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
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(2)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้   
เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  
โดยมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการ 
ท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ 
ของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนงัสือ 
ร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ขอ้บงัคบัก็ยอ่มท าได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น   พร้อมดว้ยเหตุผล 

(3)  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการ 
ประชุมใหญ่ท่ีมีองคป์ระชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนแลว้แต่กรณี 

(4)  ขอ้ความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้ หากปรากฏวา่ขอ้ความนั้น 
ขดักบักฎหมาย    หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบ      
หรือค าสั่งให้สอดคลอ้งกนั  ก็ให้น าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้   และให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 108. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบ
ต่าง ๆ   เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งขอ้บงัคบัน้ี   และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

 (1)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3)  ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4)  ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
(5)  ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7)  ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
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(8)  ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9)  ระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10)  ระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือและการจดัจา้งของสหกรณ์ 
(11)  ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
(12)  ระเบียบวา่ดว้ยการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(13)  ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หมี้ เพื่อสะดวก 

และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน 

จึงจะใชบ้งัคบัได ้ในส่วนระเบียบใน (11) (12) เม่ือท่ีประชุมใหญ่ก าหนดใหถื้อใชแ้ลว้ และระเบียบ
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ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
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เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไร 
สุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตาม 
ขอ้ 28. (4) ในปีนั้น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
ประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่   หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณี
ท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 113. ในกรณทีีข้่อบังคับนีม้ิได้ก ำหนดข้อควำมเร่ืองใดไว้    ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติั 
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน า  และระเบียบปฏิบติัของ 
นายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพำะกำล 
    ข้อ 114. นับแต่วนัทีข้่อบังคับฉบับนีใ้ช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีถือใช ้ และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อใชต้ามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกวา่จะได้
ก าหนดระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่ 
 ข้อ 115. นับแต่วนัทีข้่อบังคับฉบับนีใ้ช้บังคับ ใหผู้ต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีถือใชใ้หด้ ารงต าแหน่งต่อไป จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่ 
เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  
   
                 (ลงช่ือ)                                     ประธานท่ีประชุม 
                                    (นายธงชยั   พุทธมอญ) 
   
      (ลงช่ือ)                                      เลขานุการ 
                                              (นายสุรเดช   มูลจนัที) 
 
เหตุผลทีต้่องยกเลกิข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนีแ้ทน 
  เน่ืองดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูร้อยเอด็ จ ากดั ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
เป็นบางขอ้มาเป็นจ านวน 5 คร้ัง รวมจ านวน 6 ฉบบั เพื่อขอ้บงัคบัสหกรณ์สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ  
สังคม และใหเ้กิดความมัน่คงดา้นเงินทุนส ารองของสหกรณ์ ประกอบกบัค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
แนะน าไว ้หากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัจ านวนหลายคร้ังควรยกเลิกขอ้บงัคบัและถือใชข้อ้บงัคบั 
ฉบบัใหม่แทน โดยถือใชร่้างขอ้บงัคบัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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