ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
พ.ศ. 2559
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด พ.ศ. 2559”
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียน
ให้ยกเลิก ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับ
สหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้

พล.ท.

ประธานกรรมการ
( จักรชัย โมกขะสมิต )

พ.อ.

เลขานุการ
( พิจิตร บุญญสุวรรณ )

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
พ.ศ. 2559


หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด
Kai Bhanurangsi Saving and Credit
Cooperative Limited
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 5/65 ถนน เพชรเกษม หมู่ที่ 1
ตําบลพงสวาย อําเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงาน
ของสหกรณ์เดิม และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรปู ลักษณะ ดังนี้

พล.ท.

กงจักร

หมายถึง

กองทัพบก

พระอาทิตย์

หมายถึง

ค่ายภาณุรังษี

น้าํ

หมายถึง

แม่น้ําแม่กลอง
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการร่วมกันดําเนินกิจการ เพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นในสหกรณ์ตามสัดส่วนรายได้ของสมาชิก
(2) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(4) รับฝากเงินจากสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
(5) จัดให้มีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
(6) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(7) ดําเนินการเพื่อให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ
รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด
ซึ่งทรัพย์สิน
(8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินตามระเบียบสหกรณ์
(9) ดําเนินกิจการอย่างอื่นตามบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ข้อ 3 อํานาจกระทําการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด
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(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทํ า การต่ าง ๆ ตามที่ อนุ ญ าตไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ เพื่ อให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหมายถึง บํานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 40 จะถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงิน ค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้
แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
ทั้งนี้จํานวนหุ้นสูงสุดที่จะถือได้ของสมาชิก จะต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ในขณะนั้น
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มสี ิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7 การส่งค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน หรือวิธีอื่นตามที่ได้แจ้งความจํานงไว้กับ
สหกรณ์ แล้วแต่กรณี
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8 การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการ
ถือหุ้นลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 9 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดําเนินงาน
ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การให้เงินกู้
ข้อ 11 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ และข้อกําหนดอื่นๆ ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 13 ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมี
ความประสงค์ ข อกู้ เงิ น คณะกรรมการดํ า เนิน การอาจให้ เงิ นกู้ เพื่ อ เหตุนั้ น ได้ต าม
ระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้ เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่ สมาชิกได้ โดย
จํานวนเกินกว่าจํากัดที่สมาชิกนั้น อาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้)
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้
ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ
และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 ดอกเบี้ยเงิ นกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ใ ห้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15 การควบคุมหลักประกั นและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายรายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กอู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ ู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงินกู้นนั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและ
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผู้กู้ ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะ
ออกจากงานประจําตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 37

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรดังต่อไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด

การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
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*************************************************************************************
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ประจําปีตามข้อ 18

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่ อให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่จ ะ
กําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ หรือการจํานอง
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้อง
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิกหรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตรา
ของสหกรณ์ เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามที่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่
เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้ สหกรณ์ จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญ ชีของ
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้อ 23 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
การเสนองบดุลให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
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ให้ ส หกรณ์ ส่ ง สํ า เนางบดุ ล ที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ นั้ น ไปยั ง สมาชิ ก ทุ ก คนและให้ เ ปิ ด เผยไว้ ณ
สํานักงานสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้ ส หกรณ์ ส่ ง สํ า เนารายงานประจํ า ปี แสดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ์ กั บ งบดุ ล ไปยั ง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 24 ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นและทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลง
ในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
ข้อ 25 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์
สมาชิกและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 27 การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจจะเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต่างๆ ของ
สหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกและให้คําชี้แจงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
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ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 29 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น ที่ ชํ า ระแล้ ว ให้ แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงตามค่ า หุ้ น ที่ ชํ า ระแล้ ว ของสมาชิ ก แต่ ล ะคน โดยคิ ด ให้ ต ามส่ ว นแห่ ง
ระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม 29 (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวแล้ว ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อ
สหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น
ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ
ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ ของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปด แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ สิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้
สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์หรือทุนสาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(7) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
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ทุนสํารอง
ข้อ 30 ที่มาแห่งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด โดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสํารอง
ทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ 29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 31 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ไี ด้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 32 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คอื
(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่มีมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้
ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็นข้ าราชการหรื อลูกจ้างประจําสั งกัดหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.16 หรื อเป็น
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําสหกรณ์นี้ หรือ
ข. เป็นข้าราชการบํานาญสังกัด มทบ.16 ซึ่งเคยเป็นสมาชิกอยู่เดิม หรือ
ค. เป็นเจ้าหน้าที่ราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําสังกัดหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.16
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นทีม่ ีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา
ของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ผบ.พัน. หรือ หน.แผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่า ระดับ ผบ.พัน. หรือ หน.แผนก ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 35 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละยี่สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 36 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าทีข่ องสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
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ข้อ 37 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้นหากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการ ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์ให้โอนเงินค่าหุ้น และ
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และ
เงินฝาก(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 33 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 34 และ
จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว
การโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39 การเปลี่ย นแปลงคํา นํา หน้า ชื่อ ชื่อ ชื่อ สกุล ที่อ ยู่ และสัญ ชาติ สมาชิก คนใดมีก าร
เปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และสัญชาติ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับ

โอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตายนั้นมอบไว้แก่สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 46 และข้อ 47
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี
เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ
ข้อ 42 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ ไ ด้ โดยแสดงความจํ า นงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43 การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถู กให้ ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือซื่อในทะเบียนสมาชิกหรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น
ครั้งแรกตาม ข้อ 36
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่ จั ดการแก้ ไขหลั กประกั นสํ าหรั บเงิ นกู้ ที่ เกิ ดบกพร่ องให้ คื นดี ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อ
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
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(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในที่
ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
การให้ออกคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 45 สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิด
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่เว้นแต่
(1) โอนหรือย้ายไปสังกัดหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก
(2) ออกจากราชการเป็นข้าราชการบํานาญ ที่ไม่ได้สังกัด มทบ.16
ความเป็นสมาชิกตามวรรคแรกสมาชิกยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์เช่นเดียว
กับสมาชิกอื่น
ข้อ 46 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี
ที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วย
การรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนได้ออกจากงานประจําตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิดนั้นคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) และ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี
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โดย ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนนั้ ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และใน
ระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้
จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ
ได้รับไม่มาเรียกร้องคืนไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 47 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 46 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิก
ข้อ 48 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่
ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวน
เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา
ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) ก. เป็นพลทหารที่มีสังกัดอยู่ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
ข. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นทีม่ ีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อ 52 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรองเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่
จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้ อ 53 ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า ของสมาชิ ก สมทบ ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก สมทบต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละยี่สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 54 การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ข้อกําหนด วิธีการให้บริการและ
อื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 55 สิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก
เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์รวมทั้ง
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย์
(2) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ทั้งหมดที่สหกรณ์
มีอยู่ในขณะนั้น และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ
มูลค่าหุ้นที่ตนถือ
(3) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้น
และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นที่อยู่ในเวลานั้น
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
(1 ไม่มสี ิทธินับชื่อเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มสี ิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(3) ไม่มสี ิทธิเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากงานประจํา
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) เมื่อปลดจากกองประจําการ
ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ข้อ 59 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งชื่ อ สั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยู่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ส หกรณ์ ท ราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 60 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําเป็นหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตาม
ข้อกําหนดใน ข้อ 61 และ ข้อ 62
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ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น
ทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 61 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้น
นั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นหรือ
จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) (7) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
ระยะเวลา อันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่า ยค่ าหุ้ นภายหลั ง วันสิ้ นปี โ ดยขอรับเงินปั น ผลและเงินเฉลี่ ยคืนในปี นั้นภายหลั งที่ ที่ประชุ ม ใหญ่ไ ด้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามา
เฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
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เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ
ได้รับไม่มาเรียกร้องคืนไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 62 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็สุดแต่จะเห็นสมควรแต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการ
ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ
ผู้แทนสมาชิ กซึ่ งที จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิ กทั้ งหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ
คําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้ อ 66 การประชุ มใหญ่โดยผู้ แ ทนสมาชิก กรณีที่ส หกรณ์มีสมาชิ กเกิ นกว่าแปดพัน คนให้ การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 67 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ทุกครั้ง และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชักช้า
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(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกยี่สิบ
คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง
โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิก
ในสหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 68 การพ้นจากตําแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 69 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่
ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึง หนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและให้อยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 70 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 71 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่
อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ได้ ถือเป็นองค์ประชุม
แต่ถ้ามีการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
มาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าว ในวรรคแรกก็ให้งดประชุม
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ในกรณีที่ประชุมใหญ่ โดยผูแ้ ทนสมาชิกสมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์
ได้ แต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิน
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 72 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุม
ใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม ครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนร้องขอให้เรียกประชุม
แล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 71 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 73 อํานาจหน้าทีข่ องที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุก
อย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึง่ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่
ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ปีแ สดงผลการดํ า เนินงานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรื อ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อ ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ห รื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย น
สหกรณ์มอบหมาย
(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 74 คณะกรรมการดําเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง
และหรือเหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่
ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล่อ อก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ องค์ การ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง กรรมการหรื อ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(5) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 75 อํานาจหน้าทีข่ องกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
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(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 76 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรือ อยู่นานที่สุด
ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
เมื่ อ ครบกํ า หนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีก ได้แต่จะ
อยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่ กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตํ าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 77 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้วให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 78 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
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(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
ข้อ 79 ตําแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 78 (6) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง
แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทํา
หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 80 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 81 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอัน
จะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
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(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณารับทราบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(6) พิ จ ารณากํ า หนดค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของ
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ ผู้สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ หรือ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิกเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นควร
(17) ฟ้องต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจําปี
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่แ ละ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนั้นกําหนดไว้
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(20) ทําการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(21) พิจารณามอบอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 82 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการกระทําการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการกระทําโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ ได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 83 คณะกรรมการอํานวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการดํ า เนิ นการ เป็ น กรรมการอํา นวยการ และให้ ค ณะกรรมการดํา เนิน การตั้ ง
กรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควรแต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหน่งแล้วต้องมีจํานวน
ไม่เกินเจ็ดคน
ให้ ป ระธานกรรมการ และเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การ เป็ น ประธาน และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการ ตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 84 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
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(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 85 คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
จํานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการเงินกู้โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้ อยู่ใ นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 86 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการ
แก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชํ าระหนี้ เพื่ อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์
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ข้อ 87 คณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษา โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาให้ อยู่ ใ นตํ า แหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดํ าเนินการซึ่งตั้ ง
คณะกรรมการศึกษานั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ
ศึกษาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 88 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิ จ การตามข้ อบั งคั บ ระเบี ย บของสหกรณ์ ใ นส่ว นที่ เกี่ ย วข้อ งตลอดจน มติ และคํ าสั่ง ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาและอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ
และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส มาชิ ก และบุ ค คลภายนอกได้ ท ราบถึ ง ผลงานของสหกรณ์ ที่ ไ ด้
ดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ ในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่
สมาชิก
ข้อ 89 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
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ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 90 ประธานในที่ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่ ห รื อ การประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การให้
ประธานกรรมการ เป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้ รองประธานกรรมการ
เป็น ประธานในที่ประชุม และถ้า รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่ง ขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษา ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้า ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้
ที่ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 91 การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง
จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งทีป่ ระชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ 92 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การเลิกสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

รายงานการประชุม
ข้อ 93 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้นต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี
อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
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หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
ข้อ 94 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน
ข้อ 96 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการ
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทําหน้าที่ผู้จัดการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่เคยกระทํา
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 95 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนด
ระยะเวลาก็ได้
ข้อ 96 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูง
การถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และดําเนินการ
อื่น ๆ เกีย่ วกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
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(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะ
หกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ
รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตลอดจนเป็นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปโดย ถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ น ธุ ร ะกวดขั น ในเรื่ อ งการออกใบรั บ เรี ย กใบรั บ หรื อ มี ใ บสํ า คั ญ โดยครบถ้ ว น
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า งบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น และรายงานประจํ า ปี แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของ สหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบให้ หรือตามที่ควรกระทําเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 97 การพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
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(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ไล่ อ อก หรื อ มี พ ฤติ ก รรมอั น แสดงให้ เ ห็ น เป็ น ประจั ก ษ์ ว่ า ได้
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 98 การลาออก ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและ
ให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออก
นั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 99 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายงานในหน้ า ที่ ผู้ จั ด การ ให้ ก รรมการดํ า เนิ น การคนใดคนหนึ่ ง ตามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินห้าปี
ข้อ 100 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 101 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 102 เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อื่น
ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 103
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการ อาจเชิญสมาชิก หรือ
บุค คลภายนอกซึ่ งทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละความสามารถ และเหมาะสมเป็ นที่ ปรึ ก ษาหรื อที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั กดิ์ ไ ด้
เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนหนึ่งคน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 105 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา
ข้อ 106 อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมิน ผลและอาจให้ ข้ อแนะนําแก่ ค ณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณรายจ่ายของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ
อื่นๆ ตามที่เห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
ข้อ 107 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

พล.ท.

พ.อ.

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คา่ ยภาณุรังษี จํากัด
หน้า 35
*************************************************************************************

หมวด 11
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(4) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะระเบียบใน (1) (3) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การกํ า หนดใช้ แ ล้ ว ให้ ส่ ง สํ า เนาให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 109 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 108 (2) (3) แต่มิได้รับชําระตาม
เรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 110 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับใด ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอคําแนะนําและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ์
ข้อ 111 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 112 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่

พล.ท.

พ.อ.
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(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการ
ที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุมแต่ถ้าสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือร้องขอต่อ คณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบ วั นให้ แ ก้ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคั บก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุ ข้อความที่ ข อแก้ ไข
เพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏภายหลังว่าข้อความ
นั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์
แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์ อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียนสหกรณ์
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ
หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้
และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ข้อ 113 การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี ทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญ ชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ า ยเป็ น เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น ที่ ชํ า ระแล้ ว แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์
กํา หนดตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แ ห่ ง ชาติ สํ า หรั บ
สหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2)
เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ

พล.ท.

พ.อ.
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ข้ อ 114 ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มีส มาชิก เกิ น กว่ า แปดพั น คน ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นถื อ ใช้
ข้อบังคับนี้แล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิกตาม ข้อ 67 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป
ข้อ 115 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 116 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

พล.ท.

ประธานกรรมการ
( จักรชัย โมกขะสมิต )

พ.อ.

เลขานุการ
( พิจิตร บุญญสุวรรณ )

เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน
: เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของสหกรณ์
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คํารับรองของประธานกรรมการ และเลขานุการ
“ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน”

พล.ท.

ประธานกรรมการ
( จักรชัย โมกขะสมิต )

พ.อ.

เลขานุการ
( พิจิตร บุญญสุวรรณ )

