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 ข้อบังคับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จํากัด 
 พ.ศ. 2559 
            

 หมวด  1 
 ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

 
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสาํนักงาน 

  ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี  จํากัด 
   Kai Bhanurangsi Saving and Credit  
   Cooperative Limited 

                                           ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ต้ังสํานักงาน     เลขที ่5/65 ถนน  เพชรเกษม  หมู่ที ่ 1 
                      ตําบลพงสวาย   อําเภอเมืองราชบุรี 

                                            จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70000 

           สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเห็นสมควร   โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงาน
ของสหกรณ์เดิม และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ังอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ดําเนินการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ  ดังน้ี      

 

 

 

 

        

 

               กงจักร           หมายถึง           กองทัพบก 

               พระอาทิตย์     หมายถึง           ค่ายภาณุรังษี 

               นํ้า                หมายถึง           แม่นํ้าแม่กลอง 

พล.ท.            พ.อ. 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอํานาจกระทําการ 

ข้อ  2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการร่วมกันดําเนินกิจการ เพ่ือผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   
รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นในสหกรณ์ตามสัดส่วนรายได้ของสมาชิก 
(2) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก 
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(4) รับฝากเงินจากสมาชิกตามระเบียบสหกรณ ์
(5) จัดให้มีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ 
(6) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(7)  ดําเนินการเพ่ือให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ 

 รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีใด 
 ซึ่งทรัพย์สิน 

(8)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินตามระเบียบสหกรณ์ 
                       (9)  ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนตามบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ของสหกรณ์ 

 ข้อ 3  อํานาจกระทําการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อ่ืน 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

                             กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

                     (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  
 กําหนด 

พล.ท.            พ.อ. 
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                     (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
 (12)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
 (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ 
  บุคคลอ่ืนใด 
 (15)  กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้ยืม  เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจําหน่าย  จํานองหรือรับจํานอง  
จํานําหรือรับจํานํา  ด้วยวิธีอ่ืนใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 หมวด  3 
ทุน 

ข้อ  4 ที่มาของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
ข้อ 5 การออกหุ้น  สหกรณอ์อกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6 การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา หรือเงินที่จ่ายควบ 
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหมายถึง บํานาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย   

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
            สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 40 จะถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น 
สมาชิกอยู่ไม่ได้  

พล.ท.            พ.อ. 
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           ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงิน ค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือชําระหน้ี
แก่เจ้าหน้ีของสมาชิกน้ัน  
  อน่ึง สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถอืหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไมไ่ด้
ทั้งน้ีจํานวนหุ้นสูงสุดที่จะถือได้ของสมาชิก จะต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ในขณะน้ัน 
           เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มสีิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหน้ีแก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

ข้อ 7 การส่งค่าหุ้นรายเดือน   การชําระค่าหุ้นรายเดือนน้ันให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน หรือวิธีอ่ืนตามที่ได้แจ้งความจํานงไว้กับ
สหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า   สมาชิกน้ัน
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกน้ันมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8 การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการ 
ถือหุ้นลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
                                                  หมวด  4 
                                              การดําเนนิงาน 
           ข้อ 10 การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

ข้อ 11 การให้เงินกู้  เงินกู้น้ันอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม      
ข้อบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
 

พล.ท.            พ.อ. 
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ข้อกําหนดต่าง ๆ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้  

หลักประกันสําหรับเงินกู้  ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้ และข้อกําหนดอ่ืนๆ ว่าด้วย 
การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนน้ันคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์น้ี  ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบ  
ของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ  12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการ
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้น้ัน 

ข้อ 13 ประเภทและจํากัดแห่งเงนิกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปน้ี 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมี 

 ความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุน้ันได้ตาม 
 ระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเพ่ือการอันจําเป็น 
 หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่ 

 สมาชิกน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม

ฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดย
จํานวนเกินกว่าจํากัดที่สมาชิกน้ัน อาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนน้ี) 
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกน้ันได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้
ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทน้ี ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  
และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา  
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายรายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

พล.ท.            พ.อ. 
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ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที  โดยมีพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูกู้้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ห้เงินกู้น้ัน 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและ 

ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ  

ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหน้ี

น้ันโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวด 
รายเดือนจนครบจํานวนตามท่ีผู้กู้ ได้ทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้  

ข้อ  16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะ
ออกจากงานประจําตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 37 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรดังต่อไปน้ี 
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(2)  ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินแก่สหกรณ ์
(3)  ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4)  ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ ์
(5)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(6)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 
      กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(7)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด  

การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
ข้อ  18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ 

การคํ้าประกันสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 
ข้อ  19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ี จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ประจําปีตามข้อ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
            ข้อ  20  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์เว้นแต่จะ 
กําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับน้ี  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
                       (1)   หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ หรือการจํานอง 
  ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้อง 
  ลงลายมือช่ือของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ 
  เหรัญญิกหรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน 
 (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนน้ีจะต้อง 
  ลงลายมือช่ือของผู้จัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  อน่ึง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ของสหกรณ์น้ัน  ต้องประทับตรา
ของสหกรณ์ เป็นสําคัญด้วย 

ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามที่หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  30  กันยายน ของทุกปี  

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่ 
เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการน้ัน  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์  กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบท่ี 
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 23 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี 
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

การเสนองบดุลให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

พล.ท.            พ.อ. 
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ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่น้ันไปยังสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้ ณ 
สํานักงานสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุล ไปยัง 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 

ข้อ 24 ทะเบียนและบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้นและทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลง 
ในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน  
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกน้ัน  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

ข้อ 25 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์น้ีไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ 
สมาชิกและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

การตรวจสอบบญัชแีละการกํากับดแูลสหกรณ์ 
ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี   บัญชีของสหกรณ์น้ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 

ข้อ 27 การกํากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  
ผู้สอบบัญชี  หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ  ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน 
หรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจจะเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต่างๆ ของ
สหกรณ์ได้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกและให้คําช้ีแจงข้อความในเรื่อง
เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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ข้อ  28 การส่งรายการหรือรายงาน   ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป ี
            ข้อ 29 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละห้าของกําไรสุทธิ  
                      กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปน้ี   

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ กําหนดใน 
กฎกระทรวงตามค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่ง
ระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม 29 (4) ออกจ่าย 
เป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีน้ัน  ก็ต้องไม่เกิน 
อัตราดังกล่าวแล้ว ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อ 
สหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน 
ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ 
ต้ังแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้ซึ่งสมาชิกน้ันๆ 
ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นเงิน 
หรือดอกเบ้ียในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีน้ัน 

                      (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบ ของกําไรสุทธิ 
                     (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์ 
 ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน จนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปด แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว  
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
 ปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
                         (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ สิบของกําไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชน์น้ี 
 สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพ่ือการศึกษาอบรมทาง 
 สหกรณ์หรือทุนสาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (6) เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ ์
 (7) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น    

พล.ท.            พ.อ. 
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ทุนสํารอง 
ข้อ  30 ที่มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด โดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสํารอง
ทั้งสิ้น 

อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้
สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม 
ข้อ 29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

ข้อ 31 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 

ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี 
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 32 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคอื 
(1) ผู้ลงช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่มีมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ 

สหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และได้ 

                             ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ  33 คณุสมบติัของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ 
(3) ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดหน่วยทหารในพ้ืนที่ มทบ.16 หรือเป็น 

   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําสหกรณ์น้ี หรือ 
 ข. เป็นข้าราชการบํานาญสังกัด มทบ.16 ซึ่งเคยเป็นสมาชิกอยู่เดิม หรือ 
 ค. เป็นเจ้าหน้าที่ราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจําสังกัดหน่วยทหารในพ้ืนที่ มทบ.16 

                      (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนทีม่ีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

พล.ท.            พ.อ. 
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ข้อ 34 การเขา้เปน็สมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา 

ของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า ผบ.พัน. หรือ หน.แผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ไม่ตํ่ากว่า ระดับ ผบ.พัน. หรือ หน.แผนก ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ 
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 35 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ 
คนละย่ีสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ี ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ  36 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชกิ  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ 
ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธขิองสมาชิก มีดังน้ี 
(1) เข้าประชุมใหญ่เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

                      (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

(ข) หน้าทีข่องสมาชิก มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนั์ดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

พล.ท.            พ.อ. 
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           ข้อ 37  สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืนและประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดน้ันหากสหกรณ์น้ันมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการ ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกน้ันมีความประสงค์ให้โอนเงินค่าหุ้น และ
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้ และ
เงินฝาก(ถ้ามี) ที่สมาชิกน้ันมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
             ข้อ 38  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 33 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  34 และ
จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36  ต้ังแต่วันที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีแล้ว 
 การโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมน้ัน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์    

ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงคํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และสัญชาติ สมาชิกคนใดมีการ 
เปลี่ยนแปลงคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล ที่อยู่ และสัญชาติ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 40 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับ

โอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตายน้ันมอบไว้แก่สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือต้ังผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่าย   ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลเงินเฉล่ียคืน และดอกเบ้ียบรรดาที่
สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นํา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ัน 
ทั้งน้ี ตามข้อกําหนดในข้อ  46 และข้อ 47 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกน้ันๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่
ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  
เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

พล.ท.            พ.อ. 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  41 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) วิกลจริต 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33(3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ 

ข้อ  42 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 43 การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึง       
อย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมือซื่อในทะเบียนสมาชิกหรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น 
ครั้งแรกตาม ข้อ 36 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดยมิได้ 
 รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ 

 ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อ 

 จะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันหรือเมื่อมีความผูกพัน 
 ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

พล.ท.            พ.อ. 
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(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์หรือ 

ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้ 
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ี
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในที่
ประชุมแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
การให้ออกคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 45 สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 33 (3)  โดยไม่มีความผิด 
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่เว้นแต่ 

(1) โอนหรือย้ายไปสังกัดหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก 
(2) ออกจากราชการเป็นข้าราชการบํานาญ ที่ไม่ได้สังกัด มทบ.16  
ความเป็นสมาชิกตามวรรคแรกสมาชิกยังคงปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์เช่นเดียว 

กับสมาชิกอ่ืน 
ข้อ  46 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) น้ัน  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีที่ออกน้ัน   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี 
ที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ันด้วยในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วย
การรับฝากเงินในข้อบังคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจาก
ตนได้ออกจากงานประจําตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิดน้ันคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) และ (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น      
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี 

พล.ท.            พ.อ. 
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โดย ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้    
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับน้ีและใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก      
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้
จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
            เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ
ได้รับไม่มาเรียกร้องคืนไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ 47 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 46 น้ัน ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

                                         กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 48 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของท่ี
ประชุมกลุ่ม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

                                  ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ  49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวน

เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถอื 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

             ข้อ 50  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น 
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจํา 

 ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)   ก. เป็นพลทหารที่มีสังกัดอยู่ในพ้ืนที่ จังหวัดราชบุรี 

ข. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลนิุติภาวะแล้ว   
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนทีม่ีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

พล.ท.            พ.อ. 
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    ข้อ 52 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบสมัครถึง

สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าสองคนรับรองเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่
จะถือครบถ้วน 

 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

    ข้อ 53  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละย่ีสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ 
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

     ข้อ 54 การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร
แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้หลักเกณฑ์ข้อกําหนด วิธีการให้บริการและ
อ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

     ข้อ 55 สิทธิและหนา้ทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมสีิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิก
เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์รวมทั้ง 

     (ก)  สิทธขิองสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
      (1)  มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 

       (2)  ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว ทั้งหมดที่สหกรณ์ 
  มีอยู่ในขณะน้ัน และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ 
  มูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
                          (3)   มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้น 
                                  และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบน้ันที่อยู่ในเวลาน้ัน    

     (ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
      (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (2)  เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นัดหมาย 
      (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
      (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
      (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุ่งเรืองและมั่นคง 

     (ค)  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธ ิในเรือ่งดังต่อไปน้ี 
      (1   ไม่มสีิทธินับช่ือเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ ่
      (2)  ไม่มสีิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
      (3)  ไม่มสีิทธิเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
    ข้อ 56  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปน้ี 
(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  ดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

    ข้อ 59  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

    ข้อ 60  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําเป็นหนังสือต้ังบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเม่ือตนตายน้ันมอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือ
ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว  ก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ัน  ทั้งน้ีตาม
ข้อกําหนดใน ข้อ 61 และ ข้อ 62 

พล.ท.            พ.อ. 
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ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด

หน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบน้ัน ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน   
ผลประโยชน์ไม่ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้ 
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น 
ทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ  61 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้น
น้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ันหรือ 
จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกน้ันด้วย 
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย    
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) (7) น้ัน สหกรณ์จะจ่าย   
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
ระยะเวลา อันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแล้วนํามา
เฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

พล.ท.            พ.อ. 
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             เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิ
ได้รับไม่มาเรียกร้องคืนไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ  62 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 น้ัน ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ  63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ 
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  64 การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ
หน่ึงครั้งภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
            ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด 
ก็สุดแต่จะเห็นสมควรแต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการ
ขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวน ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งทีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 
ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอ เพ่ือการใดการหน่ึงต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้  และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ 
คําร้องขอ  

    ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 66 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าแปดพันคนให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน 

ข้อ 67 การเลอืกต้ังและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลอืกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้กระทําในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่ 

สามัญของสหกรณ์ทุกคร้ัง และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทน 
สมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชักช้า 

พล.ท.            พ.อ. 
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(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกย่ีสิบ 

คนต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทน 
สมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน ในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง 
โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกต้ังได้ อน่ึง จํานวนผู้แทนสมาชิก 
ในสหกรณ์หน่ึง ๆ ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ 
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 

            ข้อ 68  การพ้นจากตําแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
   (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม ่
   (2)  ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
                       (3)  ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
                       (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                       (5)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 69 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่
ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึง หน่ึงร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและให้อยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 70 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่  เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุม
น้ันเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ  71 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนหรือมีผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่
อีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังน้ี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ได้ ถือเป็นองค์ประชุม 
แต่ถ้ามีการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
มาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าว ในวรรคแรกก็ให้งดประชุม 

พล.ท.            พ.อ. 
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 ในกรณีที่ประชุมใหญ ่โดยผู้แทนสมาชิกสมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญใ่นฐานะผู้สังเกตการณ์

ได้ แต่ไม่มีสทิธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกต้ังใดๆ ทั้งสิน 
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไมไ่ด้ 
ข้อ 72 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุม
ใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม ครั้งหลังน้ีถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนร้องขอให้เรียกประชุม
แล้ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 71 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 73 อํานาจหน้าทีข่องท่ีประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญม่ีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุก
อย่างที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ ซึง่รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน 
 สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ 
 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ 

 ดําเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ 

 กรรมการอ่ืน ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ 

 ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

 หรือผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชีหรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน      
สหกรณ์มอบหมาย 

(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ข้อ  74 คณะกรรมการดําเนินการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกเป็นคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์  ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ให้คณะกรรมการเลือกต้ัง
ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง 
และหรือเหรัญญิกคนหน่ึงนอกน้ันเป็นกรรมการ  

          ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมลีักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ 

 ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ 

 เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง 

 กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ 

 หน้าที่ 
(5) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี 

ข้อ 75 อํานาจหน้าทีข่องกรรมการดําเนนิการแตล่ะตําแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุม 
 การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
(4)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

 ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน 
 กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

 ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 ทุกคร้ัง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4)  ดําเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
      ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ 

 ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (2)  ดําเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
 ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์                        

ข้อ  76 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ัง ให้กรรมการดําเนินการออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากและให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรือ อยู่นานที่สุด
ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่   แต่ต้อง
ไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีก ได้แต่จะ
อยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกต้ังใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ 77 คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้วให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มีอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งแรกจะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกต้ัง 
ข้อ 78 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง

ใดดังต่อไปน้ี 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ   
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์น้ี 
(5) ที่ประชุมใหญล่งมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 

           ข้อ 79 ตําแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 78 (6) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง  
แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ัน  
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่  เพ่ือเลือกต้ังใหม่  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ  80 การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญ 
อ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  81 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ ที่ประชุมใหญ่   กับทั้งในทางอัน
จะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ทุกประการ  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก 
      ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของสหกรณ์ 
 (2)  พิจารณาดําเนินการในเร่ืองการรับฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้ และการฝาก 
 หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี 

 แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ ่
(5)   พิจารณารับทราบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(6) พิจารณากําหนดค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก และค่าเบ้ียประชุมของ 

 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่ปรกึษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง  หรือจ้าง  และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจน 

 ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(8) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(9) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

                     (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา 
 อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ ์  
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ รองนายทะเบียน 

 สหกรณ์ หรือ  ผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือ ผู้สอบบัญชี  หรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ซึ่ง 
 นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ 
 ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอ่ืนๆ หรือ  ผู้ตรวจสอบ 
      กิจการ หรือ ความเห็นของผู้จัดการ   และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นควร 
(17) ฟ้องต่อสู้  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
      หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงานรวมท้ังประมาณการรายจ่ายประจําปี 
      ให้ที่ประชุมใหญส่ามัญอนุมัติ 
(19) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์  เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ 

 ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
 และองค์กรอ่ืน  ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต 
 สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรน้ันกําหนดไว้ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(20) ทําการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(21) พิจารณามอบอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน 

 กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
           ข้อ 82  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ   ถ้ากรรมการดําเนินการกระทําการปฏิบัติ     
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการกระทําโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ ได้รับความเสียหาย  
คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 83 คณะกรรมการอํานวยการ ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ

เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการต้ัง
กรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควรแต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหน่งแล้วต้องมีจํานวน
ไม่เกินเจ็ดคน 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการ  ตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ คณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึง
ครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ข้อ  84 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ควบคมุในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงินหรือการเก็บรักษา 
      เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น 

 ปัจจุบันอยู่เสมอ 
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ 

 ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะนํามาใหผู้้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทันที 
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผล 

 การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ ่
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
      พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ   

พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
       มอบหมาย 

ข้อ 85 คณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 
จํานวนไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการเงินกู้โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง  
นอกน้ันเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง
คณะกรรมการเงินกู้น้ัน 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้ง  
เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม 
คราวถัดไป 

ข้อ 86 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการ 
อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการ 
แก้ไขให้คืนดี    

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ 

 หน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ 
 ดําเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก 
 สหกรณ์ 

พล.ท.            พ.อ. 
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ข้อ 87 คณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการดําเนินการ ต้ังกรรมการดําเนินการของสหกรณ์

จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษา โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง
คณะกรรมการศึกษานั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวนของกรรมการ 
ศึกษาทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ข้อ 88 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้องตลอดจน มติ และคําสั่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1)  ให้การศึกษาและอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ   
 และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ 
 ดําเนินงานไป 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 

 ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
                      (5)   ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทัง้ในและ 

นอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่ 
สมาชิก 

ข้อ  89 คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

พล.ท.            พ.อ. 



 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คา่ยภาณุรังษี จํากัด                   หน้า  30 
************************************************************************************* 

ประธานในท่ีประชุม 
ข้อ 90 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้

ประธานกรรมการ เป็น ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้ รองประธานกรรมการ
เป็น ประธานในที่ประชุม และถ้า รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการคนหน่ึง ขึ้นเป็น ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษา ให้ประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้า ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ 
ที่ประชุมเลือก กรรมการคนหน่ึง เป็น ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

การออกเสียงและการวินจิฉัยปญัหาในท่ีประชุม 
ข้อ  91 การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่

หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง   
จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งทีป่ระชุมวินิจฉัยน้ันผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้น้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันไม่ได้ 
ข้อ  92 การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับน้ี  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 

ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การเลิกสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
(5)   การอ่ืนใดท่ีข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ 

 ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
รายงานการประชุม 

ข้อ 93 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ น้ันต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ แล้วแต่กรณี      
อีกคนหน่ึงที่เข้าประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

พล.ท.            พ.อ. 
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หมวด 9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 
ข้อ 94 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้จัดการในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ใน 
ข้อ 96 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งต้ังหรือจ้าง  การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือทําหน้าที่ผู้จัดการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่เคยกระทํา 

โดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ 

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญม่ีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ 95 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนด
ระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 96 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป   
และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น 
      สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูง 

 การถือหุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้  จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู้และดําเนินการ 
      อ่ืน ๆ เก่ียวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะ 

หกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกน้ัน 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ 

รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ของสหกรณ์เหล่าน้ันให้เป็นไปโดย ถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญ โดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญ 
และเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้ 
เป็นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ 
 ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผล 
การดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่ 

                   (11) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ 
 ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
                    (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ ์
                   (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ สหกรณ์ให้ 
 อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
                    (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
                   (15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง 
 ราชการกําหนด 
                   (16)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
 มอบให้  หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
           ข้อ 97 การพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ 

 กําหนด 
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ 

 กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
 และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 98 การลาออก ให้ผู้จัดการย่ืนหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและ 
ให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออก
น้ัน การยับย้ังการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ  99 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งต้ังผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้ 
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการ ให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินห้าปี 

ข้อ 100  การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งต้ังให้ 
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ  101 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพย์สินและหน้ีสินของสหกรณ์  
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 102 เจ้าหน้าที่อ่ืน นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ัง เจ้าหน้าที่อ่ืน
ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์  ทั้งน้ีตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

หมวด  10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 103  ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการ อาจเชิญสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได้    
เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  

พล.ท.            พ.อ. 
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ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจําปี  จํานวนหนึ่งคน    

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ข้อ  105 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
หน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ ์ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 

ข้อ 106 อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สินและ 
 หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 
 เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และ 

 เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือ 

 สัญญาจ้างและหลักประกัน 
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินตามประมาณรายจ่ายของ 

 สหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง 

 แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 
(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการ 
 อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป   แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

ข้อ  107 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 

พล.ท.            พ.อ. 



 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คา่ยภาณุรังษี จํากัด                   หน้า  35 
************************************************************************************* 

 

หมวด  11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  108  ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
                      (2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(4) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

                      (8) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี  เพ่ือสะดวกและ 
 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะระเบียบใน  (1)  (3)  ต้องได้รับ 
 ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อ 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว  ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ  109 การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 108 (2) (3) แต่มิได้รับชําระตาม
เรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข้อ 110 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับใด  ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหาน้ันต่อนายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือขอคําแนะนําและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียน
สหกรณ์ 

ข้อ 111 ทรัพย์สินของสหกรณ์   การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย   

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 112  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง 

 สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

พล.ท.            พ.อ. 
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(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้   เมื่อมีการ 

 พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์   
 ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
 ของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุมแต่ถ้าสมาชิก 
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือ 

ทําหนังสือร้องขอต่อ คณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้  โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไข 
เพ่ิมเติมน้ันพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ 
 ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏภายหลังว่าข้อความ 
 น้ันขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์ 
 แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์ อาจแก้ไขข้อความน้ัน แล้วรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

(5)   ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ 
หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมาบังคับใช้ 
และให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 

ข้อ 113  การจําหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย  และชําระ   
หน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ 

 กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสําหรับ 
 สหกรณ์แต่ละประเภท 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2) 
เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์ 

หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีน้ัน 
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ

ของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

พล.ท.            พ.อ. 
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ข้อ 114  ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าแปดพันคน ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนถือใช้ 

ข้อบังคับน้ีแล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิกตาม ข้อ 67 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
ข้อ  115  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็น
ส่วนหน่ึงแห่งข้อบังคับน้ีด้วย 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 116 นบัแต่วันที่ข้อบงัคับนี้ใชบ้ังคบั ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีถือใช้ 

และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ถือใช้ตามระเบียบน้ันไปก่อนจนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
 
 
 
                            พล.ท.                           ประธานกรรมการ 

   ( จักรชัย   โมกขะสมิต ) 

 
 
                            พ.อ.                           เลขานุการ 

  ( พิจิตร   บุญญสุวรรณ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้บังคับฉบับน้ีแทน 
          : เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานของสหกรณ์ 
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คํารบัรองของประธานกรรมการ และเลขานุการ 
 
  
   “ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ  มขี้อความถูกต้องตรงกัน” 
 
 
 
    
 
                            พล.ท.                           ประธานกรรมการ 

   ( จักรชัย   โมกขะสมิต ) 

 
 
                            พ.อ.                           เลขานุการ 

  ( พิจิตร   บุญญสุวรรณ ) 

  
 
 

 


