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ขอบังคับ 
 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากัด 
พ.ศ.  2546 

 

 
หมวดที่ 1 

ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 

ขอ  1.   ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 
        ชื่อ    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากัด 
                   ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
          ท่ีตั้งสํานักงาน   เลขท่ี  186/1  ถนนยุทธดําเนนิ   ตําบลหนาเมือง 
    อําเภอเมือง   จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทองท่ีดําเนินการ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
  สหกรณอาจยายท่ีต้ังสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเห็นสมควร             
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบและให           
ปดประกาศไวท่ีสํานักงานของสหกรณเดมิ  สํานักงานสวนราชการสหกรณ และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ี 
สหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวนัและใหดําเนนิการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการ        
ประชุมใหญคราวตอไปดวย 

ขอ  2. ตราของสหกรณ   
ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้  เปนดวงตราวงกลม 
ใชสัญลักษณงูพันคบเพลิง  ลอมรอบดวยตัวอักษร  สหกรณออมทรัพย 
สาธารณสุข  ดานบน จังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด  ดานลาง 
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หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

 ขอ  3.  วัตถุประสงค     สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตามหลักสหกรณ  รวมทั้งใน
ขอตอไปนี ้

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมูสมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
(4) จัดหาทนุเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร 
(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(7) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(9) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ-

เจริญแกกจิการของสหกรณ 
(10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ใหสวัสดกิารและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(13) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(14) รวมมือกับทางราชการ  สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและ 

สหกรณอ่ืน  เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(15) กระทําการตาง ๆ   ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ    เพื่อใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน   รวมถึง   ซ้ือ   ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง   กู   ยืม   เชา
หรือใหเชา     เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ   โอนหรือรับโอน   สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ   ขายหรือ
จําหนาย   จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของ
สมาชิก 

(16) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(17) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  

หรือบุคคลอ่ืนใด 
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(18) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม            
วัตถุประสงคของ สหกรณ 

(19) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนด 
 

หมวดที่ 3 
ทุน 

ขอ  4.  ท่ีมาของทุน     สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอุดหนนุหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

หุน 

  ขอ  5.  การออกหุน     สหกรณออกหุนไดโดยไมจาํกัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 ขอ  6.  การถือหุน     สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก 
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน   ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพ หรือเงินท่ีจาย
ควบกับเงินเดอืน หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ   
ดําเนินการ  แตจํานวนหุน   ท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได และจะถอนคืนหุนในระหวางท่ี
ตนเปนสมาชิกอยูกไ็มไดในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุน
ของสมาชิกเพื่อชําระหนีแ้กเจาหนี้ของสมาชิกนั้น 
 
 
 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  4
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
 

 ขอ  7.  การชําระคาหุนรายเดือน     การชําระคาหุนรายเดือนนั้น    ใหชําระโดยวิธีหกัจากเงินได 
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน  หรือ  เม่ือสมาชิกมีคําขอเปน
หนังสือและคณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาเห็นชอบใหชําระโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ      
ในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน หรือ  กรณีสมาชิกสมทบท่ีเปนคูสมรส บุตร ของ
สมาชิก จะชําระเงินโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกก็ได 

เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิก
นั้น   ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ  8.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน      สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ-
เดือน  หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึง่แสนบาท  และไมมีหนี้สินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุน
รายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงกไ็ดแตตองไมตํ่ากวาเกณฑท่ีระเบียบสหกรณกาํหนด 
โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

ขอ  9.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจาํนวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
 

หมวดที่ 4 

การดําเนินงาน 

การรับฝากเงิน 
 ขอ  10.  การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอกําหนดเกีย่วกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและขอกําหนดอ่ืน ๆ วาดวยเงินฝาก      
ออมทรัพยหรือเงินฝากประจํา นั้น ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ  11.  การใหเงินกู     เงินกูนั้นอาจใหไดแก 
(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  
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การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินจิฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู       
หลักประกนัสําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู การกาํหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี ้   
สําหรับเงินกู   การควบคุมหลักประกนั   การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน  ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของ สหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจาก          
นายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบ  ของสหกรณท่ีกําหนดไว 

ขอ  12.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ    จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความ      
มุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

ขอ  13.  ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและ      

มีความประสงคขอกูเงิน   คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย   เพื่อการอัน

จําเปน หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนนิการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได     
ตามระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ   เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อ     
สงเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวา
จํากัดท่ีสมาชิกนั้นอาจไดรับเงินกูสามัญ (ตามที่กลาวใน (2) ขางบนนี้)  คณะกรรมการดําเนินการอาจ       
ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทนี้   ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ  14.  ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก   ในอัตรา
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  15.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู       ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง    ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน        
โดยส้ินเชิง  พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีให

เงินกูนั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือสมาชิกคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึง

สองเดือน   หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน   และไมสามารถ

ชําระหนีน้ั้นโดยส้ินเชิงได   เม่ือผูคํ้าประกนัรองขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนงัสือกูใหไวตอสหกรณกไ็ด   แตท้ังนี้ตองไมเกิน
จํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ  16.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกู  หรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน
ประสงค  จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ  32(3)  จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ   และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน  (เวนแตกรณท่ีียังคง
เปนสมาชิกอยูตามขอ 44) 

การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ 

 ขอ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด  ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือ
สมาชิกจะไดรับ 
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การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

 ขอ  18.  วงเงนิกูยืมหรือการค้ําประกัน    ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ   ไวตามท่ีจาํเปนและสมควรแกการดําเนนิงาน    วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม
หรือการคํ้าประกันสําหรับปใด   กใ็หใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ  19.  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือ    
ตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการ 
ดําเนินการเหน็สมควร  ท้ังนี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยมืหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ  18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

 ขอ  20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ      การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เวนแตจะกําหนดไวเปนพเิศษตามขอบังคับนี้   ใหปฏิบัติดังนี ้

(1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซ่ึง 
สหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ี       
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการ รวมเปนสองคน  

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกลาวไวใน (1)  ขางบนน้ี
จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยมื  เช็ค  ใบส่ังจายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญา   
ใชเงินและตราสารการเงินของสหกรณนัน้   ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 

 ขอ  21. การเงินของสหกรณ   การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  22. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน 
สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะ-
เวลาท่ีนายทะเบียน สหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกีย่วกับกระแสเงินสดของสหกรณในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอ่ืน
ท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น  และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 
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ใหสหกรณจดัทํางบดุลอยางนอยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจดัวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ  ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของ สหกรณกับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน    ตาม
แบบท่ีนายทะเบียน สหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณมีระยะเวลาสิบสองเดือนใหส้ินสุด  ณ  วนัท่ี 30 กันยายน ของทุกป 
ขอ  23. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผูสอบบัญชี

ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทาง
บัญชี  (ใหเปดเผยงบดุลนั้นไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน) 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอ         
ท่ีประชุมใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน 
สหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 
 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดย      
ไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ  24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน          
สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวนั
นับแตวนัท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน                 
สหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานกังานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกีย่วกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  
นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ  25.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนัน้ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด    
โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 
 ขอ  26.  การกํากับดูแลสหกรณ     นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ            
เจาหนาท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ    หรือ
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ใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน      
สํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ท้ังนี้   ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือ หรือ           
ใหคําช้ีแจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร โดยใหผูปฏิบัติการแสดงบัตรประจําตัวตอผูท่ีเกี่ยวของ 
 ขอ  27.  การสงรายการหรือรายงาน       ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ 
สหกรณตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

 ขอ  28.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป     เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของ    
กําไรสุทธิ   แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรร
ไดดังตอไปนี ้

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม
(4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังส้ินท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตรา
ดังกลาวมาแลว  

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ี  
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น       สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณ
หลังวันท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน
ระหวางป เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด  มิใหไดรับเงิน
เฉล่ียคืนสําหรับปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ 
สหกรณตามท่ีมีอยูในวันส้ินปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ   
เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ 
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(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ 
สหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว      
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแก  
สหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

ทุนสํารอง 

 ขอ  29.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพือ่การใด ใหจดัสรรเงินอุดหนุนหรือ      
ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ 
ก็ใหสมทบจํานวนเงินนัน้เปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรร
ตามขอ 28  หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเหน็วารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลง 
ก็ดี   ยอดเงินจาํนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 
 ขอ  30.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม   
 

หมวดที่ 5 
สมาชิก 

 ขอ  31.  สมาชกิ     สมาชิกสหกรณนี้คือ 
(1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ

ไดชําระ  คาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
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ขอ  32.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบตัดิังนี ้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) ก.  เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจางประจําป  

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้  หรือ 
ข  เปนขาราชการบํานาญสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(4) เปนผูมีความประพฤตแิละนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการ  “ใหกูยืมเงิน” 

ขอ 33.  การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย
อ่ืน    ซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก  ตามขอ 37)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวโดย
ตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6  คนหนึ่งรับรอง    แตถาผูสมัครเปนผูดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6  กไ็มตองมีผูรับรอง 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 32 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได กใ็หแจงผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือ      
ของตนในทะเบียนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน  
แลวเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอก็
ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินจิฉัยช้ีขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขา
เปนสมาชิก ในกรณีดงัวานีใ้หถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 ขอ  34.  คาธรรมเนียมแรกเขา   ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  
คนละสามสิบบาท   คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ  35.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก    
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวา
ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

(1) เขารวมประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเหน็หรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ  

สหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
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(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
หนาท่ีของสมาชิก  มีดงันี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

ม่ันคง 
 ขอ  36.  สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกท่ียาย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน    และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับให
รับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิก
ใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก  (ถามี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตาม
วิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  37  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน    สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยาย   หรือโอนมารับ
ราชการ ในสังกัดตามขอ 32 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เม่ือ
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ  33  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ  35  ท้ังนี้  เม่ือ 
สหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  38.  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ
และท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  39.  การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ัง      
ผูรับโอนประโยชน    ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ก็ตอง
ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
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 เม่ือสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี
สมาชิกผูตายมีอยูใน สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลท่ี
ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน  
ดังกลาวนัน้  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ  45  วรรคแรกและขอ  46 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณโดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทาง       
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวนั ในกรณี
ผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ี
สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวน
เงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ  40.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี ้
1 ตาย 
2 ลาออกจากสหกรณ 
3 เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
4 ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
5 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยมีความผิด 
6 ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  41.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน 
อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงให
ถือวาออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนนิการสอบสวนพิจารณาหากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได   และใหเสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 
 ขอ  42.  การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปนี ้
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(1)  ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาหรือไมถือหุน
คร้ังแรกตามขอ 34 

(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ท้ังนี ้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
(4)  ไมจดัการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกดิบกพรองใหคืนดภีายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกนัเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือ   ผิดนัด  การสงเงินงวดชําระหนีด้ังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เม่ือจะกอความผูกพันในหนีสิ้นตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกนั หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สิน
ตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
หรือ  ของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต 
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ    ไมวาโดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี ้ 
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมี
อยูท้ังหมดในขณะน้ันแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ     
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวนัท่ีทราบมติการใหออก คําวนิิจฉัยของท่ีประชุมใหญ
ใหเปนส้ินสุด 
 ขอ  43.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา 
เพราะเหตุใด ๆ   ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ  44.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิก
ท่ีโอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออก
เพราะตาย หรือเปนคนวกิลจริต หรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคํา
พิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุน
ไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกนิคาหุน สมาชิกเชนวานัน้อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของ 
สหกรณ 
 ขอ  45.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก    
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน    
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คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวย         
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับโดยเฉพาะ
คาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ี
ออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืน   หลังจากวันส้ินปทางบญัชีท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน
สําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ  มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ
เลือกสวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนัน้  สหกรณจะจายคืน   ใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง    
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน    
คาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน  ไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) 
โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  40 (4)   สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก   
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย   
ลมละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน    
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา      
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอให
จายคาหุนภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตาม             
ขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  46.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผดิตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาว
ของสมาชิกตามขอ 45  นั้น   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ 

 ขอ  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจาํกัดเพยีงไม
เกิน   จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
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หมวดที่ 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  48.  สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเหน็สมควร  โดยตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 
 ขอ  49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) ก.  เปนลูกจางช่ัวคราว  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ 

ข. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราวท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ     
 หรือ 
ค. เปนคูสมรส, บุตร ของสมาชิกสหกรณ 

กรณีท่ีบุคคลดงักลาวยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับคํายินยอมจาก              
ผูปกครองเปนลายลักษณอักษร 

(3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูท่ีประสงคจะทําธุรกิจ หรือใชบริการจากสหกรณ 

ขอ  50.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ    ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยืน่ใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง  เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา    ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ  49    ท้ังเห็นเปน
การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ  คาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ขอ  51.  คาธรรมเนียมแรกเขา      ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ในวนัท่ียืน่ใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน  30 บาท   คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ 
สหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ  52.  การใหบริการ   สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเหน็     
สมควร แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ท้ังนี ้  ประเภทของสหกรณ     
หลักเกณฑ  ขอกําหนด  วธีิการใหบริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช
บริการ  ใหเปนไปตามระเบียบของ สหกรณ 
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 ขอ  53.  สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบมีหนาท่ีเชนเดยีวกับสมาชิก
เฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ  รวมท้ังใหสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้

(1) ฝากเงินประเภทตาง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ 
(2) ขอกูเงินประเภทตาง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ 
(3) ไดรับเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว 
(4) ไดรับเงินเฉล่ียคืนตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกสมทบไดทําไวกับสหกรณ 
(5) ไดรับสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรตามระเบียบของสหกรณ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ขอ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  
ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ    และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  55.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดสอบสวนพิจารณาเหน็
วาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจงึใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ  56.  การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ       
ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

 ขอ  57.  การเปล่ียนแปลงชือ่  สัญชาติ  และท่ีอยู    สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง
ช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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 ขอ  58.  การตัง้ผูรับโอนประโยชน    สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน        
เพื่อใหเปน  ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น  มอบใหสหกรณถือไว  หนงัสือ
ต้ังผูรับโอนประโยชน  ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินยักรรม 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ
สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืน
ใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับ
เงินจํานวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ  59  วรรคแรกและขอ  60 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนด    หนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ี
ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการ       ไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน
ส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน     ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปน     
ผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟอง
คดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ สหกรณท้ังส้ิน 
 ขอ  59.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิก     
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและ
เงินเฉล่ียคืนคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ  ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปน
ผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวนัส้ินปทางบัญชีท่ีออก   โดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจดัสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 ถาในปใด จาํนวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจาย
คืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  54 (3)    สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย   บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหตามกฎหมาย     ลมละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) นั้น สหกรณจะจายคาหุน       
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก  
สมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ี              
ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได   สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณจะ
จายใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  60.  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน 

 ขอ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก 
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวดที่  7 
การประชุมใหญ 

ขอ  62.  การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ    เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ    และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึง่คร้ังภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ  63.  การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนนิการจะเรียกประชุมใหญวสิามัญเม่ือใด
ก็ได    แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณท่ีีสหกรณ
ขาดทุนเกนิกึ่งของ  จํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด    หรือไมนอย
กวาหาสิบคน     ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณใหเรียกประชุมใหญ
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วิสามัญเม่ือใดก็ได  และให  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวัน
นับแตวนัท่ีรับคํารองขอ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว        ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญวสิามัญไดภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ขอ  64.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกนิกวาหาพันคน  ใหการ   
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
 ขอ  65.  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชกิ 

1.  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
2. การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือ      
ตัวแทนกลุมแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

3. ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกหา
คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกนิกึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่ง
คน   ในจํานวนนีใ้หประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง  โดยใหนับ
รวมอยูในจํานวน    ผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพงึเลือกต้ังได   

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
4. ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
ขอ  66.  การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

1.  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
2.  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 
3.  ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด 
4.  ขาดจากสมาชิกภาพ 
5.  ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ  67.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ       ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนง    ไมวาดวยประการใด ๆ   จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึง่รอยคนหรือเหลือไม
ถึงสามในส่ีของจํานวน    ผูแทนสมาชิกท้ังหมด  กใ็หท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกให
ครบตามจํานวนท่ีวางลง  และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ี
ผูซ่ึงตนแทนนัน้ชอบจะอยูได 
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 ขอ  68.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวนัเวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวนั  แตถาการประชุมนัน้เปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เปนผูลงลายมือช่ือในหนงัสือนั้น   และตองแจงใหเจาหนาท่ีจาก
กรมสงเสริมสหกรณ   และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดียวกนักับท่ีแจงใหสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 
 ขอ  69.  องคประชุมในการประชุมใหญ         การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการ
ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิก
ท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึง่รอยคน    จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 
ผูสังเกตการณได    แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกต้ังใด ๆ   ท้ังส้ิน 
 ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
 ขอ 70. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิก    แลวแตกรณี    มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่งภายในสิบส่ีวัน
นับแตวนัท่ีนดัประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไม
นอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือ
เปนองคประชุม    แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม 
เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ  69  วรรค
แรก   ก็ใหงดประชุม 
 ขอ  71.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง
ท้ังปวงท่ี    เกดิข้ึนเกีย่วกับการดําเนินกจิการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกต้ังผูแทน
สมาชิก  และวนิิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหออกจาก 
สหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 
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(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ   หรือ       
กรรรมการอ่ืน ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยมืหรือคํ้าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ 
(9) กําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนิน-

การ   กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10)  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(11)  รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม 

สหกรณ ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนาย

ทะเบียน สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนนุบรรดาสมาชิกตาม            
วัตถุประสงคของ สหกรณ 

 
หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ  72.  คณะกรรมการดําเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    
ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ัง
จากสมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือ   หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปด
ประกาศใหทราบ  โดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ   

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกบัทรัพยท่ี

กระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน   ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  23
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาท่ี 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา
สองป   ทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัด   ถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึน
จากการกระทํา   ของตนเอง 

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี ้
 ขอ  73.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนนิการแตละตําแหนง 

ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม        

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู

ในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย       

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย      

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
เลขานุการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ทุกคร้ัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนนิการ   แลวแตกรณ ี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย      

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
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เหรัญญิก   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย      

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
ขอ  74.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองปนับแตวนัเลือกต้ังในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวนัเลือกต้ังใหกรรมการดําเนนิการ 
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธี        
จับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไปใหกรรมการ
ดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานท่ีสุด   ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ  ป 
 เม่ือครบกําหนดแลวหากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดมิรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัส้ินปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนนิการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซํ้าอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับ
เลือกต้ังใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  75.  คณะผูจัดตั้งสหกรณ      เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณ
มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุม
ใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการ   
ดําเนินการข้ึน 
 ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดาํเนินการในวนัท่ีไดรับ
เลือกต้ัง 
 ขอ  76.  การพนจากตําแหนง     กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึง
อยางใด   ดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก

ตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี ้
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(5) ตกเปนผูผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 
(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติได   ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหท่ีประชุม
ใหญเลือกต้ังคณะกรรมการดาํเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนิน-
การชุดแรก 

ขอ  77.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7)) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดาํเนนิ-
การตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการท่ี
ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึน
โดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
นั้น  เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึน
ทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 
 กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 
 ขอ  78.  การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมี    
กิจธุระแตตองมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ     เรียกประชุมคณะกรรมการ    
ดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเร่ืองท่ี
สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จงึจะเปนองคประชุม 
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 ขอ  79.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 
สหกรณ   กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน
เงินของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนนิการแตงต้ัง หรือจาง และกาํหนดคาตอบแทนของผูจดัการ ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(7) พิจารณาดําเนนิการแตงต้ัง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดแูลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตาง ๆ และ

บรรดาอุปกรณดําเนนิงานของสหกรณ 
(10)  พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคการ

อ่ืน 
(11)  พิจารณาดําเนนิการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      

คณะทํางาน   เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน  

สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยท่ัวไป   เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนนิไปดวยด ี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเหน็ของผูจัดการ       

และสมาชิกเกีย่วกับกิจการของสหกรณ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเหน็สมควร 
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(16)  ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดเีกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม-
ความ  หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(17)  พิจารณาดําเนนิการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ 
สหกรณ 

(18)  พิจารณาแตงต้ังกรรมการดาํเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ
ออกเสียง  ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการอ่ืน  
ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุม 
สหกรณ  และองคการนั้น  กาํหนดไว 

(19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     
กระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตน
จนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงนิ  
การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เปน
เหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก 
สหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 

 ขอ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ   
จํานวน 5 คน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการ
ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ    
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
คร้ังเปนอยางนอย   และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 
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 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ขอ  82.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และคําส่ังของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษา
เงิน     ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน   
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย    และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญ
อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา  เสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนมัุติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานติิกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ  83.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จาํนวน 5 คน  
โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานกุารคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ัง         
คณะกรรมการเงินกูนัน้ 
 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
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 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ขอ  84.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 
สหกรณรวมท้ังขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกนัตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ 

สหกรณ และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขให
คืนดี   ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนีข้องสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี ้ เพื่อเสนอความเหน็ใหคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 ขอ  85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ    จํานวน  5  คน    โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง  และ      
เลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา    
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ      
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  86.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ัง
ของสหกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  
และผูท่ีสนใจ ใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 
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(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน  รวมท้ัง 
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศกึษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังใน

และนอกประเทศ    เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก
ตามความเหมาะสม 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ      ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนนิการอาจมี
คําส่ังแตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ   เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ  88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ     
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย  ก็ใหท่ีประชุม
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานในท่ีประชุม      
ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในท่ีประชุม
ตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา
ประชุมคนหนึง่ข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก
ประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
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 ขอ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในท่ีประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณ ี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุม
และออกเสียง   แทนตนไมได 
 ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินจิฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไมได 
 ขอ  90.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหา
ตาง ๆ   ในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให
ถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

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

 

รายงานการประชุม 

 ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมท้ังบันทึก
เร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุมและใหประธานในท่ีประชุมกบักรรมการ       
ดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ   แลวแตกรณี   อีกคนหนึง่ท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ขอ  92.  การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุจริต    มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของ 
สหกรณ   โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจางผูจัดการ 
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกัน
อันสมควร 
 ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจดัการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนด
ไวใน   ขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 
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 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกบัการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดกิาร  และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ 
 ขอ  93.  การดาํรงตาํแหนงผูจัดการสหกรณ       สหกรณอาจจางผูจดัการสหกรณ    โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลากไ็ด 
 ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจดัการ 
ท่ัวไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและ      
ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไป      

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดอืน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจดัจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของ 

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานัน้ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน    รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ   
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ   
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
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(11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ 

สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด 
(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ 

สหกรณ   มอบหมาย   หรือตามท่ีควรกระทํา   เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยด ี
ขอ  95.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ         ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย 

เหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

สหกรณกําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 

ไดกระทําการ  หรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหเกดิความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันด ี         
แกประชาชน   หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

ขอ  96.  การลาออก    ใหผูจัดการสหกรณยืน่หนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ       
ดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกิน
หกสิบวนั 
 ขอ  97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ     ถาสหกรณยังมิไดมีการ
จัดจางและแตงต้ังผูจัดการ      หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอื่น
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ดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคน
หนึ่งตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ    ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังให
ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว  ใหรองผูจัดการ  
หรือผูชวยผูจดัการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการ
แทน 
 ขอ  99.  การเปล่ียนผูจัดการ   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ   ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ    
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกบับรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน   
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 
 ขอ  100.  เจาหนาท่ีของสหกรณ       นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและ
แตงต้ังเจาหนาท่ีอ่ืน   โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความ
จําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ   ท้ังนี้   ตามระเบียบของสหกรณ   ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ท่ีปรึกษา 

 ขอ  101.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากติติมศักดิ์ได
จํานวนไมเกินหาคน  เพื่อใหความเหน็แนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ  102.  ผูตรวจสอบกิจการ   ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณคนหนึ่งหรือหลายคน  
ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป   ไมเกินหาคน   
 ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ  103.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกจิการคน
ใหม กใ็หผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรับเลือกต้ังซํ้า 
 ขอ  104.  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ   ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ      
ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สินท้ังปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกจิแตละประเภทของ 
สหกรณ เพือ่ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนนิการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของ 
สหกรณ ท้ังทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย     
ประจําปของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพือ่พิจารณาหาทางปรับปรุง     
แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ       
หรือกิจการอ่ืน ๆ    เพื่อใหเกดิผลดแีกการดาํเนินกจิการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ
ดวย   

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ   
แกไขโดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

ขอ 105.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ   หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว   ผูตรวจสอบกิจการตอง         
รับผิดชอบชดใชคาเสียหาย   อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

 

หมวด  10 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  106.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ         จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ  และใหแจง

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมีการ

พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงมีกรรมการ  
ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น โดยมีมติใหแกไข      
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เพิ่มเติมขอบังคับนั้น  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือ
ช่ือเขาประชุม  แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ
กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความ
ท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น   พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ   
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน   แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ัน   
ขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย   นายทะเบียน 
สหกรณอาจแกไขขอความนั้นแลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกาํหนดระเบียบ  
หรือคําส่ังใหสอดคลองกันก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกีย่วของ
ถือปฏิบัติ 
 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ   รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ 
(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพือ่สาธารณประโยชน 
(9) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
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(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตองไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ
ใชบังคับได     สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนนิการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน 
สหกรณ   กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 ขอ  108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ 
เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4)  แตมิไดรับชําระ
ตามเรียกกด็ี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายคุวาม 
 ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ     ถามีปญหาเกี่ยวกบัการตีความในขอบังคับ   ใหสหกรณ
เสนอปญหานัน้ตอนายทะเบียนสหกรณเพือ่ขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ  110.  ทรัพยสินของสหกรณ       การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเหน็ชอบจาก
ท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ   111.  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก     เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ
บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบ้ีย  
และชําระหนีสิ้นอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชี
จายตามลําดับ    ดังตอไปนี ้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกนิมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ  28 (2) 

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ี 
สหกรณหาได ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4)       
ในปนั้น 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนบัแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
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 ขอ  112.  ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ี
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน 
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนีด้วย 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 113. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือ
ใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือ
ใชใหม 
 

********************* 
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 ท่ีประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด  เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 
2546  ไดลงมติเปนเอกฉันทใหเปล่ียนใชขอบังคับขางตนนี้แทนขอบังคับเดิมซ่ึงยกเลิกท้ังส้ิน  ท้ังนี้ ต้ังแต
วันท่ีนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 
 
 
    ลงช่ือ  ไพเราะ  ไตรตลิานันท               ประธานท่ีประชุม 
                                                                           (นางสาวไพเราะ   ไตรตลิานันท) 
 
     ลงช่ือ  อุไรวรรณ รัตโนภาส  เลขานุการ 

           (นางอุไรวรรณ   รัตโนภาส) 
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“ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง 4 ฉบบั มีขอความถูกตองตรงกัน” 
 
 

ลงช่ือ ไพเราะ ไตรตลิานันท ประธานกรรมการ 
 (นางสาวไพเราะ   ไตรติลานนัท)  
   
   
ลงช่ือ อุไรวรรณ รัตโนภาส เลขานุการ 
 (นางอุไรวรรณ   รัตโนภาส)  

 


