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สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด 
 

*********** 
 นายสุทัศน์  ทิวทอง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  และคณะร่วมกับสมาชิก จํานวน  120  คน  
ยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์  และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ.2511 เมื่อวันที่          
25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2531 เลขทะเบียนสหกรณ์ที ่อ.099131  เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 023231 โดย
นางปลั่งศรี  มูลศาสตร์  อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร   เป็นผู้ตั้งชื่อ  “สหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด”  และนายฉลอง   กองสุข  อดีตอาจารย์ประจําวิทยาลัยครู
สุรินทร์  เป็นผู้ออกแบบตราสหกรณ์  ดังนี้ 
                  

 
 
 ตราสหกรณ์เป็นรูปรังผึ้ง 6 รัง  หมายถึง  หน่วยงานที่ริเริมก่อตั้งสหกรณ์ คือ 1. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสุรินทร์, 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัดสุรินทร์, 3. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์, 4. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และ 6. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 รังผึ้ง  หมายถึง  สัญลักษณ์ของความสามัคคี, ความร่วมมือ, ร่วมทุนตามหลักการสหกรณ์ 
 ข้อความใต้สัญลักษณ์  หมายถึง  ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สหกรณ ์25 ตุลาคม 2531 

คณะกรรมการชุดก่อตั้ง  8  ท่าน  คือ 
1.  นายสุทัศน์ ทิวทอง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์     ประธานกรรมการ 
2.  นายสุพิทย์ จรณัยานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   รองประธานกรรมการ 
3.  นายปรีชา เมืองอํ่า  ผู้อํานวยการโรงเรียนรัตนบุรี    กรรมการ 
4.  นายสุรสิทธิ์ หวลระลึก        ผู้อํานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์   กรรมการ 
5.  นายอุดร เวียงเพ่ิม ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร    กรรมการ 
6.  นางปลั่งศรี มูลศาสตร์        ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร    กรรมการ 
7.  นายสุภาพ จรัณยานนท์     ศึกษาธิการอําเมืองสุรินทร์    กรรมการและเหรัญญิก 
8.  นายอภิชาต อรรถเวทิน      ผู้อํานวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร   กรรมการและเลขานุการ 
     นายประสพ  จงอุตส่าห์  อดีตศึกษาธิการอําเภอจอมพระ  ดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการคนแรก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จํากัด  
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ข้อบังคับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

************************* 
หมวด  1 

 ข้อ 1  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
 ชื่อภาษาไทย  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จํากัด 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  KURUSAMPHAN  SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE  LIMITED 

 ชื่อย่อ    (1)  สอ.คส. 
    (2)  KSCO-OP 
 ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สีประจ าสหกรณ์  ฟ้า - ขาว 
 ทีต่ั้งส านักงาน    เลขที่ 2/2  ซอยศรีสุข  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  โดย
แจ้งให้นายทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ดําเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

 ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้    
 

 
   
 รูปรังผึ้ง  6  รัง  หมายถึง  หน่วยงานที่ริเริมก่อตั้งสหกรณ์  คือ  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในจังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัดสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา
เขตสุรินทร์ 
 รังผึ้ง  หมายถึง  สัญลักษณ์ของความสามัคคี, ความร่วมมือ, ร่วมทุนตามหลักการสหกรณ์ 
 ข้อความใต้สัญลักษณ์  หมายถึง  ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 25 ตุลาคม   2531 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ 2  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  และ
ดําเนินการตามข้อต่อไปนี้  
  (1)   ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน
ไว้ ในทาอันมั่งคง  และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
          (2)   ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 
  (3)   รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
  (4)   จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ 
           (5)   จัดให้มีเงินกู้  สําหรับสมาชิก  ตามข้อกําหนดอันสมควร 
            (6)   ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
   (7)   ซื้อหุ้นของธนาคาร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์                          
  (8)   ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
   (9)   ซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืน  หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความ
สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์   
  (10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
  (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะหรือยานพาหนะ หรือการลงทุนการ
ประกอบการอาชีพตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
  (12) ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติ 
  (13) ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์
ของสมาชิก 
  (14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงิน 
            (15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงิน 

(16) ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ 
สหกรณ์อ่ืน เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจกรรมของสหกรณ์   
  (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  ขอหรือรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่น 
  (18) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครองซื้อ 
แลกเปลี่ยนหรือรับโอน  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อจํานอง  หรือรับจํานอง จํานําหรือรับ
จํานํา ขายหรือจําหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดดําเนินกิจการอ่ืน บรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 
  (19) ดําเนินกิจกรรมอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับ  หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
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หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ  3  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ออกหุ้น 
   (2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
   (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน 
   (4)  สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
   (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 ข้อ 4  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นโดยไม่จํากัดจํานวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ 5  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินรายได้รายเดือนของตนตามที่กําหนดไว้ในระเบี ยบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด   และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์  หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้   โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 
  ในการชําระค่าหุ้น  สมาชิกจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้  และสมาชิก
มีความรับผิดชอบเพียงจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
  ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้
สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง  
สหกรณ์มีสิทธิ์นําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่
สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
  สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์  
  สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้นอกจากที่กล่าวไว้ใน  ข้อ 38  และจะถอน
คืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้  
 ข้อ 6  การส่งค่าหุ้นรายเดือน  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ส่งโดยวธิีหักจากเงินได้รายเดือน 
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตของตนคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น   มิต้องส่งเงินค่าหุ้น 
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  เห็นสมควรก็ได้ 
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 ข้อ 7  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือนหรือเป็น
จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน จะงด
ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ และในปีหนึ่งๆ จะขอลด หรืองดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนเกินกว่า 2 ครั้ง
ไม่ได ้
 ข้อ 8  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 

 
หมวด 4 

การด าเนินงาน 
 ข้อ 9  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะ
กําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้   
  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้   การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ผู้จัดการรวมสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ ใน   
(1) ข้างบนนี้  จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการและ / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน   
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย       

 
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 

 ข้อ 10  วงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ํา
ประกัน สําหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียน
สหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 11  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี
ตามข้อ 10   
 

การรับฝากเงิน 
 ข้อ 12  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ หรือ
เงินฝากประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม
นั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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การให้เงินกู้ 
ข้อ 13  การให้เงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

                     การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   ให้คณะกรรมการดําเนินการ  มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                     ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  หลักประกันสําหรับ
เงินกู้ลําดับแห่งการให้เงินกู้  เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้  และข้อกําหนดอ่ืน ๆ  ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ  
สหกรณ์มีทุนเหลือจากการให้กู้แก่สมาชิกแล้ว 
  สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน ซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้เงิน
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
 ข้อ 14  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้สมาชิกไม่ว่าประเภทใด  จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสอดส่อง   และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก  ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ 15  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้กู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจํากัด 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน 
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์  
  (2)  เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเงิน   
เพ่ือการอันจําเป็น  หรือมีประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา  ให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์   
  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้า  พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดยจํานวน
เกินกว่าจํากัดที่สมาชิกนั้น อาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวมาใน (2) ข้างบนนี้) คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้น ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่
ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่ 
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 17  การควบคุมหลักประกัน  และการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่า   หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
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  ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึง
กําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น 
  (3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผู้กูม้ิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  ในกรณีที่ผู้ค้ําประกัน ต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และ 
ไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน 
ให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผู้กู้ได้ทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
 ข้อ 18  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่
กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ 43) 
 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ 19 การฝาก หรือการลงทุนเงินของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก หรือ
ลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   โดยให้คํานึงถึง
ความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 20  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปวันสิ้นปี 
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
  เมื่อสิ้นสุดทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชี กําไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์  กําหนด 
 ข้อ 21 การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
งบแสดงฐานะการเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  การเสนองบแสดงฐานะการเงิน  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของ สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบแสดงฐานะการเงิน  
ที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
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  ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบ
แสดงฐานะการเงิน ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่  
  อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบแสดง
ฐานะการเงินไว้ที่สํานักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 ข้อ 22  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่รับรองท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ   ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราที่กําหนดใน กฎกระทรวง ใน
อัตราร้อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรร
ตามความ ในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้   
  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม  (4) ออก
จ่ายเป็นเงินปันผล สําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น  ก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าสมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ ในวันใดให้มีระยะ 
เวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นไป 
  (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิก
นั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 
   (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ 
   (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปด แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
   (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิทุนสาธารณประโยชน์
นี้ให้สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่าย  เพ่ือการศึกษาโดยทั่วไป  หรือเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
            (6)  เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนต่างๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ ์
  (7)  เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัวไม่
เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
       (8)  กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่(ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น  
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ทุนส ารอง 
 ข้อ 23  ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากการจัดสรรกําไรสุทธิตาม ข้อ 22 แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุน  หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้ เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ให้
สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น   
  อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้น
กําหนดอายุความก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
  กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่จัดสรรตามข้อ 22  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัด
จํานวนให้น้อยลงก็ด ี ยอดเงินจํานวนดังกล่าว  ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ข้อ 24  ทุนส ารอง  จะถอนจากบัญชีทุนสํารองได้  เพ่ือชดเชยการขาดทุน หรือเพ่ือจัดสรรเข้า
บัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม  ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์กําหนด 
 

ทะเบียน บัญชี  และเอกสารอ่ืน ๆ 
ข้อ 25  ทะเบียนและบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  และทะเบียนอ่ืนๆ  

ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม  และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
  เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์   ให้บันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น   สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวัน  นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น 
  การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นให้สหกรณ์แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารในวรรคก่อนได้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางาน แต่จะดูบัญชี หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น   และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 ข้อ 26  กฎหมายและข้อบังคับ  ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้    
ณ  สํานักงานของสหกรณ ์สมาชิกและผู้สนใจ อาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี  และการตรวจตราควบคุม 
 ข้อ 27  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ 28  การตรวจตราควบคุมนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการ
สหกรณ ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ
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การดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ   หรือประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ตลอดจน ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีทะเบียน เอกสาร    
และใบสําคัญต่าง ๆ  ของสหกรณ์ได้ 
  ทั้งนี้ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความ
ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 
 ข้อ 29  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด 
 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ข้อ 30  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
  (1)  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์  และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งจะเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
     (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
        ก . เป็ นข้ าราชการหรื อลู กจ้ างประจํ าซึ่ งได้ รั บเงิ นเดื อนประจํ าสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดสุรินทร์   
       ข. เป็นข้าราชการบํานาญ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   และกระทรวงวัฒนธรรม   
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดสุรินทร์ 
       ค. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  
       ง. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์  (สก.สค.) 
  (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
 ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อ่ืน ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ (36) ต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชา  ให้รับรองตนเองได้    
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้  ตามข้อ 31  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
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  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  
เมือ่ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท เว้นแต่สมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครเข้าใหม่ให้ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คนละห้าร้อยบาทค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จ  ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 35  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน   และประสงค์
จะสมัคร  เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับ 
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้วถ้าสมาชิกนั้น  
มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็น
สมาชิกใหม่  สหกรณ์จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี)   ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์
ให้  ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 36  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย  หรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ31(3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่
กําหนดไว้ตาม ข้อ32  และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34  ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่า
หุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์  เดิมนั้นให้
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 37  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ 
สัญชาติ และท่ีอยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือ หลายคน
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์  ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ 
หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้
แล้ว  ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และ
ดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้   หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  
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ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น  ทัง้นี้ตาม ข้อกําหนดตามข้อ  44  วรรคแรก  และข้อ 45   
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกจากสหกรณ์ 
(3)  วิกลจริต 
(4)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5)  ถูกออกจากราชการ  หรอืงานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(7)  ขาดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ตามข้อ 31 

 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน  
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการ  ได้สอบสวนพิจารณา   เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  และอนุญาตแล้ว
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่า ออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบด้วย 
 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือ
หุ้นครั้ง   แรก ตามข้อ 34 
  (2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด  
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
   (3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้  ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัด  การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้น  ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
   (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน  หรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
  (7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์  หรือประพฤติการใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ   
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  เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่
มีอยู่ใน ที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้น ถูกให้ออกจากสหกรณ์สมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ทราบการให้ออกคําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 42  การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน   ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 
 ข้อ 43 สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา ตามข้อ 31(3)  โดยไม่มีความผิด เว้นแต่
ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต  หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้  สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน 
  ในกรณีที่สมาชิกออกจากราชการ  โดยได้รับบํานาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการทางจังหวัดสุรินทร์แล้ว  เมื่อยินยอมให้หักเงินบํานาญเป็นค่าหุ้นรายเดือนตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคบั ข้อ 6 ก็ให้มีสิทธิ  และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ 
  ในกรณีสมาชิกท่ีออกจากราชการ  หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด หรือไม่ได้รับเงิน
บํานาญ หากประสงค์เป็นสมาชิกต่อให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ในกรณีมีหนี้
มากกว่าทุนเรือนหุ้นจะต้องนําเงินมาชําระหนี้ให้เหลือร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และสมาชิกกรณีนี้
จะกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ 
 ข้อ 44  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ  เพราะเหตุตาม ข้อ 39 (1), (2) หรือ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือ
จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก  โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย  
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็สุดแต่จะเลือก   ส่วนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนด ว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบ
ของสหกรณ ์
  ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอน  หรือย้าย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจํา
ตามข้อ 31 (3)  โดยไม่มีความผิดนั้น  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ   
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ   เพราะเหตุผลตาม  ข้อ 39  (4)  สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก  เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
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  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 39 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ 
ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้   ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้  
ตามข้อกําหนด  ว่าด้วย  การรับฝากเงินในข้อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ 45  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ดังกล่าวตาม ข้อ 44  นั้น  สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 46  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกต้องรับผิด  เพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่

เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 47  สมาชิกสมทบ คือ  ผู้ที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  ภายหลัง
จากการจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
 ข้อ 48  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 

(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 

  (4) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ 

(5) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีนิสัยดีงาม 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

 ข้อ 49  การรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไว้   
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ 

ข้อ 50  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท เว้นแต่สมาชิกสมทบที่ลาออกแล้วสมัครเข้าใหม่ให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละหนึ่งพันบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได ้สมาชิกสหกรณ์ตาม หมวด 5  ที่ลาออกจากสหกรณ์แล้วประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบก็
ได ้  แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งพันบาท 
  สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตามข้อ 31 จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามหมวด 5  โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 ข้อ 51  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  รวมทั้งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งพัน
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บาท  เมื่อได้ปฏิบัติตามที่กําหนดแล้ว  จึงจะถือว่าได้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 52  สิทธิของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจได้สิทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
  (1) ฝากเงินกับสหกรณ์  ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
  (2) ชําระหุ้นเพ่ิมทุกปีๆละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 
สามารถยื่นหนังสือเสนอคณะกรรมการของดการส่งชําระได้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระ
แล้วทั้งหมดของสหกรณ์ 
  (3) ได้รับเงินกู้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละ 90  ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์  
  (4)  สิทธิในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามข้อ 38    
 ข้อ 53  ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้   

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 

  (3) เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ  วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  52(2) 

 ข้อ 55  การถูกให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ  หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
หรือไม่ถือหุ้น ครั้งแรกตามข้อ 51 
  (2) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน 
หรือผิดนัด การส่งงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  

(3) จงใจฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการ  หรือประพฤติการ
ใดๆ อันเป็นแนวให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ    
 ข้อ 56  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54  (1) (2) (3) (5)  นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ    สําหรับค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น  ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วสุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น   
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้  และในระเบียบสหกรณ์ 
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  ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ  
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
  กรณีขาดสมาชิกภาพตามข้อ 54 (4) สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก   
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบี้ยค้างจ่ายให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ข้อ 57  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน  ตามข้อ 56  สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
 ข้อ 58  ความรับผิดชอบของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบเพ่ือหนี้สิน 
ของสหกรณ ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 
หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
 ข้อ 59  การประชุมใหญ่  หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ   
เมื่อสหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเกินกว่าสามพันคน จะมีการประชุมใหญ่ประกอบด้วยบรรดาสมาชิกหรือ
การประชุมใหญป่ระกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกบรรดาสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
             การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
เมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   ต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  สมาชิกมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอ  เพ่ือการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวข้างต้นให้นายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลา ที่เห็นสมควร 
  การประชุมใหญ่ตามข้อ 59 ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วย
การประชุมใหญ ่
 ข้อ 60  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  จํานวนผู้แทนสมาชิก และการดํารงตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก 
  (1) สมาชิกในหน่วยงานใน  (2)  เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
  (2) ให้กําหนดหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหน่วยหรือเขตและให้สมาชิกในหน่วย  หรือเขต
นั้น ๆ  เป็นผู้เลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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 (3) ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนิน 
การดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
   (4) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําเสร็จภายใน 90 วัน  หลังจาก
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  จํานวนผู้แทนสมาชิก  สมาชิกแต่ละหน่วยหรือเขตเลือกตั้งผู้แทนของตนโดย  
อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าหน่วยใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้
มีผู้แทนสมาชิกเพ่ิมอีกหนึ่งคน  และจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
  การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้แทนสมาชิก ให้เป็นไปตามกรณีใด  
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
  (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4) สมาชิกในที่ประชุมหน่วยนั้นลงมติถอดถอน 
  (5) ย้ายหรือโอนไปอยู่หน่วยงานนอกเขตอําเภอ 
        ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่งไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน  หรือเหลือไม่ถึง
สามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่
ว่างลง  หรือจะได้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามที่กําหนดในวรรคสอง   ก็ได้และให้
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนและให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่เหลืออยู่ 
 ข้อ 61  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์ 
มีหนังสือแจ้งวัน เวลา  สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้น  เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น  และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้ง
ให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 62  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีผู้แทนสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  
ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกในการประชุมครั้งหลังนี้    
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด    
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
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ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็น
องค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 
  ในกรณีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าที่ประชุมใหญ่ในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน
ตนไม่ได้ 
 ข้อ 63  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่   สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออก
จากสหกรณ ์
  (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของ
สหกรณ ์
      (4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน 
  (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ ์
  (8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
          (10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
          (11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์         
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หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ข้อ 64  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน 
และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก   
  หน่วยเลือกตั้งและจํานวนกรรมการแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย   
การกําหนดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
  เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้ว  ให้ประธานเลือกรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  และเลขานุการคนหนึ่งแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ   
 ข้อ 65  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ์
  (1) เคยผิดนัดการส่งงวดชําระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับถึงวันเลือกตั้ง 
     (2) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําของสหกรณ์ 
  (3) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทํา โดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    (4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ หน้าที่ 
      (5) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามข้อ 69 (8) 
  (6) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
  (7) เคยเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 66  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
  (ก)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
        (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
        (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ ์
   (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1)  ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานว่างลง 
        (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
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        (3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ หรือคําสั่งของสหกรณ ์
           (ค)  เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1)  จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ทุกครั้ง 
        (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
        (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
        (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ หรอืคําสั่งของสหกรณ ์
 ข้อ 67  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดหนึ่ งปีนับแต่วันเลือกตั้ ง  
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่งเท่ากับจํานวนกรรมการที่ออกไป 
  เมื่อครบกําหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการชุดใหม่ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการชุดใหม่ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่ประกาศใช้ข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการ
ดํารงตําแหน่งในวาระแรก 
 ข้อ 68  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน  ถึงคราวออกตามวาระ  ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 69  การพ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1)   จับฉลากออกในวาระแรก 
  (2)   ถึงคราวออกตามวาระ 
  (3)   ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  (4)   ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (5)   เข้ารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์ 
  (6)   เป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
  (7)   ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
  (8)   นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
  (9)   ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระทําโดยทุจริต 
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  (10) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
  (11) ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดํารงตําแหน่งนอกเขตจังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อ 70  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 69 (8) และเป็นการ
พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ นายทะเบียนสหกรณ์  จะแต่งตั้งกรรมการดําเนินการชั่วคราวตามระเบียบ
กฎหมายของสหกรณ์ 
  คณะกรรมการดําเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคแรกอยู่ในตําแหน่งได้  
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และก่อนพ้นจากตําแหน่ง ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชั่วคราวนั้น เรียกประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 64 
 ข้อ 71  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุม
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีทราบด้วยทุกคราว  ในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม      
 ข้อ 72  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้ง
ในทางอันจะทําให้เกดิความจําเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้   
สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ  ตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 
  (2)  พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้  และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
  (3)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
         (4)  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือขออนุมัติ 
  (5)  พิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและนําเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
          (6)  พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมกาดําเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติศักดิ์ 
  (7)  พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง  และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้เป็ น
การถูกต้อง       
  (8)  กําหนดระเบียบต่างๆ  ของสหกรณ์ 
        (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และ
บรรดา อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
           (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
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  (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนาย
ทะเบียน  สหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
        (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ ์ ตลอดจนดูแลสอดส่องโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
        (14) พิจารณารายงานคณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอ่ืนๆ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของผู้จัดการหรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการ   ของสหกรณ์ 
  (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร          
  (16) ฟ้องต่อสู้หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์   หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
  (17) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดําเนินงาน  รวมทั้งประมาณการรายจ่าย
ประจําปี  ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ     
  (18) ทําการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุม
ใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ซึ่งสหกรณ์นี้ เป็นสมาชิก  ทั้งนี้ตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม
สหกรณ์กําหนดไว้ 
  (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 73  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ถ้ากรรมการดําเนินการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทําโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย   คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
  ในกรณีที่กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทําให้สหกรณ์เสียหาย   
ถ้าสหกรณ์ ไม่ร้องทุกข์  หรือฟ้องคดี  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์  
หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้  และให้พนักงานอัยการรับว่าต่างให้สหกรณ์  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์  ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน
สหกรณ ์ หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี 
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คณะกรรมการอ านวยการ 
 ข้อ 74  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืนรวมไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมการอํานวยการ 
  ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได ้ ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการอํานวยการ  ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ           
          ข้อ 75  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้
ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  
และคําสั่งของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงิน  หรือการ
เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
        (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  (3)  ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์  
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย   และพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ ์
  (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และ
รายงานประจําปี  แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
  (7)  จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณารับรองและนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ 
  (8)  ทํานิติกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย   
 

คณะกรรมการเงินกู้ 
 ข้อ 76  คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการเงินกู้  โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และ
เลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องมีการประชุมกันเดือน
ละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการเรียกประชุมได้ 
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  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้   ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมในคราวถัดไป 
 ข้อ 77  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
และเม่ือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
  (3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญา 
  (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชําระหนี้  เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้  เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 
     คณะกรรมการศึกษา 
 ข้อ 78  คณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการจํานวนไม่
เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษา  โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ  ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา  ต้องมีกรรมการมาประชุม  ไม่น้อยกว่า 
กึ่งจํานวนของคณะกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 79  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหน้าที่
ดําเนินกิจการตามข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่ เกี่ยวข้องตลอดจนมติ   และคําสั่ง
ของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการและ
การบริหารงานของสหกรณ์ 
             (2)  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้
ดําเนินงานไป 
  (3)  ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  (4)  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
  (5)  ศึกษาและติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานสหกรณ์อ่ืน  ทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิ 
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ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 80  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่   หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย   
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมใน
คราวนั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการกู้เงิน  
คณะกรรมการศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการนั้นๆเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน
คณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน  ในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ 81  การออกเสียง  สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการอ่ืนๆออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น   ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออก
เสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ 82  การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆให้
ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด   เว้นแต่กรณี  ต่อไปนี้  ให้ถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ที่มาประชุม 
            (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
            (2) การเลิกสหกรณ์ 
            (3) การแยกสหกรณ์ 
            (4) การควบสหกรณ์ 
 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 83  รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีอีก คนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
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หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 84  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ในการจ้าง
ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มี
หลักประกนัอันสมควร 
  ในการแต่งตั้ง  หรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกําหนดไว้ตามข้อ 86 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือนการให้สวัสดิการและการให้
ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
  ให้นําความตามข้อ 65 (1) (3) (4) (5) (6) (7) มาบังคับใช้กับการจัดจ้าง  และการ
ดํารงตําแหน่งของผู้จัดการ 
 ข้อ 85  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดเป็นธุระ จัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ ์
  (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น  และ
ชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์ 
  (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
  (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และ 
ดําเนินการอ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 
  (5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล   
ทุกระยะหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล เฉพาะของสมาชิกนั้น 
  (6) เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
  (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับ – จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวบใบสําคัญและเอกสาร
ต่างๆเกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ              
  (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
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  (10) รับผิดชอบจัดทํางบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงาน
ประจําปี  แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ 
  (11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆมิให้เข้าร่วมประชุม 
  (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
  (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย 
  (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  (15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด 
  (16) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ  
ของสหกรณ์มอบให้ หรือตามท่ีควรกระทํา เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 ข้อ 86  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้
แต่งตั้งผู้ใด  ดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว   
ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 87  การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์และหนี้สินของ
สหกรณ์  ตลอดจนจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน ของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง
มอบงาน 
 ข้อ 88   เจ้าหน้าที่อ่ืน  นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้าง  และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจําเป็น  เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 
 ข้อ 89  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิความสามารถ  และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
เพ่ือให้ความเห็นแนะนํา  ในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด 
 ข้อ 90  ผู้ประสานงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งผู้ประสานงานจากสหกรณ์  
หรือบุคคลภายนอกให้ช่วยดําเนินการในกิจการเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
          

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 91  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ   
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ  จากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และไม่
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มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์  จํานวนสามคน  หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการสามคน 
  กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน  ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี  ด้านการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ   และให้ประกาศชื่อ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
  ข้อ  91/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และนําเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่
ผ่านมา  คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลับ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ  หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
ลําดับคะแนนรองลงมา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนไม่เกินสามคน 
 ข้อ  92 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลา 1 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไป
นั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได ้
  ข้อ  92/1  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
            (2) ตาย 
            (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ  หรอืยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
            (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
            (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด              
 ข้อ 93  อ านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ 
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ 
  (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์  เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ และสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
  (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
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  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายของสหกรณ ์
  (5) ติดตามผลการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆของคณะกรรมการดําเนินการ 
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์  
      การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด                                
  ข้อ 93/1  การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือน  และประจําปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วม
ประชุม เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือน  ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
  กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง  ประกาศ  
หรือคําแนะนําของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม หรือคําสั่ง   ของสหกรณ์จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก   และสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดําเนินการทันที เพ่ือดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์   และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด / สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานครที่
กํากับดูแลโดยเร็ว ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  ติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไข  และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์   
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่กํากับดูแล  
  ข้อ 93/2  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ   
หรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  จนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  หรือ
หากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
  การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวด 10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 94 ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนดระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อ  ต่อไปนี้ 
  (1)   ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
  (2)   ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
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  (3)   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
  (4)   ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
  (5 )  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  (6)   ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  (7)   ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
  (8)   ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  (9)   ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  (10) ระเบียบว่าด้วยการกําหนดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
  (11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพ่ือสะดวก 
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน  
จึงจะใช้บังคับได้  ระเบียบใน (10)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว  ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 95  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 ( 2) แต่มิได้ชําระ
ตามเรียกคณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีตามกําหนดอายุความ 
 ข้อ 96  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือขอคําวินิจฉัยและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อ 97  การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ขอ้บังคับ  สหกรณ์อาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกที่มาประชุมให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
  การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น  
จะกระทําได้  ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้น  โดยเตรียมสํานวนไปให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุม 
 ข้อ 98  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องยกเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการ
ชําระบัญชี โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมาย  ว่าด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อม
ดอกเบี้ย  และชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  
ให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย ตามลําดับต่อไปนี้ 
  (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
  (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว   แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 
  (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)  
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  เงินที่จ่ายตามข้อ(2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไร
สุทธิที่สหกรณ์หาได้ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์  กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 22 
(4) ในปีนั้น 
  ตามมติของที่ประชุมใหญ ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณี
ที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน  หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 99  ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสามพันคน  ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนถือใช้
ข้อบังคับนี้แล้วให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิก ตามข้อ 60  ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่   
คราวต่อไป 
 ข้อ 100  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย  ว่าด้วยสหกรณ์   ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง  ข้อบังคับนี้ด้วย  
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