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   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวดัสุรินทร์   จ ำกัด 
 

*********** 
  นำยสุทัศน์    ทิวทอง    ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์    และคณะร่วมกับสมำชิกจ ำนวน  
 120  คน  ยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์  และได้รับกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ.2511  เมื่อ 
วันที่ 25 เดือนตุลำคม  พ.ศ.2531   เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  อ.099131    เลขทะเบียนข้อบังคับที่  023231  
โดยนำงปลั่งศรี  มูลศำสตร์  อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร   เป็นผู้ตั้งชื่อ  “สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์    จ ำกัด”   และนำยฉลอง   กองสุข    อดีตอำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยครูสุรินทร์  เป็นผู้ออก 
แบบตรำสหกรณ์     ดังนี้ 
                  
 
 
 
 
 

ตรำสหกรณ์เป็นรูปรังผึ้ง  6  รัง    หมำยถึง    หน่วยงำนที่ริเริมก่อตั้งสหกรณ์  คือ  1. ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสุรินทร์ , 2. โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดจังหวัดสุรินทร์ , 3. มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสุรินทร์,  4.วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์, 5. วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์  และ 6. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลอีสำนวิทยำเขตสุรินทร์ 
 รังผึ้ง    หมำยถึง  สัญลักษณ์ของควำมสำมัคคี, ควำมร่วมมือ, ร่วมทุนตำมหลักกำรสหกรณ์ 
 ข้อควำมใต้สัญลักษณ์    หมำยถึง  ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
25 ตุลำคม   2531 

คณะกรรมกำรชุดก่อตั้ง    8   ท่ำน   คือ 
 1.  นำยสุทัศน์ ทิวทอง  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์     ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยสุพิทย์ จรัณยำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำตูมประชำเสริมวิทย์   รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยปรีชำ เมืองอ่ ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัตนบุรี    กรรมกำร 
 4.  นำยสุรสิทธิ ์ หวลระลึก        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์   กรรมกำร 
 5.  นำยอุดร เวียงเพ่ิม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรวิทยำคำร    กรรมกำร 
 6.  นำงปลั่งศร ี มูลศำสตร์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิรินธร    กรรมกำร 
 7.  นำยสุภำพ จรัณยำนนท์     ศึกษำธิกำรอ ำเมืองสุรินทร์    กรรมกำรและเหรัญญิก 
 8.  นำยอภิชำต อรรถเวทิน      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำทวิทยำคำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     นำยประสพ  จงอุตส่ำห์  อดีตศึกษำธิกำรอ ำเภอจอมพระ  ด ำรงต ำแหน่ง  ผู้จัดกำรคนแรกของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ำกัด      
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

ข้อบังคับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ำกัด 

************************* 
หมวด  1 

            ข้อ 1  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
ชื่อภำษำไทย  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ำกัด 

  ชื่อภำษำอังกฤษ  KURUSAMPHAN  SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE  LIMITED 

  ชื่อย่อ    (1)  สอ.คส. 
     (2)  KSCO-OP 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สีประจ ำสหกรณ์  ฟ้ำ - ขำว 

ที่ตั้งส ำนักงำน    เลขที่ 2/2  ซอยศรีสุข  ต ำบลในเมือง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็น 
สมควร  โดยแจ้งให้นำยทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์   และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ   และให้ด ำเนิน 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไป 

       ตรำของสหกรณ์     ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ    ดังนี้    
 
 
 
     
  รูปรังผึ้ง  6  รัง  หมำยถึง   หน่วยงำนที่ริเริมก่อตั้งสหกรณ์  คือ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรในจังหวัดสุรินทร์ ,โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดจังหวัดสุรินทร์ ,มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์,วิทยำลัย 
เทคนิคสุรินทร์,วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์  และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนวิทยำเขตสุรินทร์ 
  รังผึ้ง  หมำยถึง  สัญลักษณ์ของควำมสำมัคคี, ควำมร่วมมือ, ร่วมทุนตำมหลักกำรสหกรณ์ 
  ข้อควำมใต้สัญลักษณ์  หมำยถึง  ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจำกนำยทะเบียน 
สหกรณ์ 25 ตุลำคม   2531 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค ์

ข้อ 2  วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของ 
บรรดำสมำชิกโดยวิธีช่วยตนเอง    และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์   และด ำเนินกำรตำมข้อ 
ต่อไปนี้  

(1)  ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้ ในทำง 
  อันมั่งคง  และได้รับประโยชน์ตำมสมควร 

          (2)   ส่งเสริมกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยตัวเองในหมู่สมำชิก 
  (3)   รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
  (4)   จัดหำทุนเพื่อกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ 
           (5)   จัดให้มีเงินกู้  ส ำหรับสมำชิก  ตำมข้อก ำหนดอันสมควร 
            (6)   ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
   (7)   ซื้อหุ้นของธนำคำร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์                          
  (8)   ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
   (9)   ซื้อหุ้นของสหกรณ์อ่ืน  หรือของสถำบันซึ่งประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือ 

      ส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์   
  (10) ซื้อพันธบัตรรัฐบำลหรือพันธบัตรรัฐวิสำหกิจ 
  (11) ด ำเนินกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรเคหะหรือยำนพำหนะ หรือกำรลงทุนกำรประกอบกำรอำชีพ 
        ตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 
  (12) ให้กำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติ 
  (13) ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์ของสมำชิก 
  (14) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรทำงกำรเงิน 
            (15) ซื้อตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรทำงกำรเงิน 

(16) ร่วมมือกับทำงรำชกำร  สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ 
                สหกรณ์อ่ืน เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจกรรมของสหกรณ์   
  (17) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก  ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำก 
         ทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น 
  (18) กระท ำกำรต่ำงๆ  ตำมท่ีอนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์   เพ่ือให้เป็นไปตำม     
                           วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้รวมถึงกำรถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิ   ครอบครอง 

      ซ้ือ แลกเปลี่ยนหรือรับโอน  เช่ำหรือให้เช่ำ  เช่ำซื้อหรือให้เช่ำซื้อจ ำนอง  หรือรับจ ำนอง   
      จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ  ขำยหรือจ ำหน่ำยซึ่งทรัพย์สินตลอดด ำเนินกิจกำรอ่ืน  บรรดำ 
      ที่เก่ียวกับ หรือ  เนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ด้วย 

  (19) ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงอ่ืนบรรดำที่เก่ียวกับ  หรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 
        ของสหกรณ์  
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หมวด  3 
ทุน 

ข้อ  3  ทุน  สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
            (1)  ออกหุ้น 
            (2)  รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
            (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน  และตรำสำรกำรเงิน 
            (4)  สะสมทุนส ำรองและทุนอ่ืน ๆ 

(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
หุ้น 

ข้อ  4  กำรออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นโดยไม่จ ำกัดจ ำนวน  มีมูลค่ำหุ้นละสิบบำท 
ข้อ  5  กำรถือหุ้น    สมำชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้ำเป็นสมำชิก 

ตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนเงินรำยได้รำยเดือนของตนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคหนึ่ง หมำยถึงเงินเดือนและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ  หรือเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน
หรือค่ำจ้ำงประจ ำซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด  และหมำยถึงบ ำนำญตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย 

  ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท ำได้  โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  ในกำรช ำระค่ำหุ้น  สมำชิกจะน ำค่ำหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้   และสมำชิกมีควำม
รับผิดชอบเพียงจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 

  ในระหว่ำงที่สมำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สิ้นสุดลง  ห้ำมมิให้เจ้ำหนี้ของสมำชิกใช้สิทธิเรียกร้อง 
หรืออำยัดค่ำหุ้นของสมำชิกผู้นั้น  และเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิ์น ำเงินตำม 
มูลค่ำหุ้นที่สมำชิกมีอยู่มำหักกลบลบหนี้ที่สมำชิกผูกพันต้องช ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐำนะเป็น 
เจ้ำหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่ำหุ้นนั้น 

สมำชิกแต่ละคนจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้ำของหุ้นที่ช ำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์  
สมำชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้นอกจำกท่ีกล่ำวไว้ใน  ข้อ 38   และจะถอนคืนหุ้นใน 

ระหว่ำงที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ไม่ได้  
ข้อ  6  กำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน  กำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนนั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจำกเงินได้รำยเดือน 

ของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจ ำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
            เมื่อสมำชิกมีค ำขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ  
สมำชิกนั้นตกอยู่ในพฤติกำรณ์อันท ำให้ไม่สำมำรถส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนำอัน 
ไม่สุจริตของตนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะอนุญำตให้สมำชิกนั้น  มิต้องส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนชั่วระยะเวลำ 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เห็นสมควรก็ได้ 
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ข้อ  7  กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน    สมำชิกท่ีได้ช ำระเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ  120  เดือน 
หรือเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 400,000 บำท   และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์  ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน  
จะงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน   หรือลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้   โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือ 
ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และในปีหนึ่งๆ จะขอลด หรืองดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนเกินกว่ำ 2 ครั้งไม่ได้ 

ข้อ  8  กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกถือให้สมำชิกแต่ละคนทรำบ 
ทุกสิ้นปีทำงบัญชี 

หมวด 4 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ  9  กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์   กำรลงลำยมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะก ำหนด 
ไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้   

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนกำรเบิกหรือรับเงินกู้   กำรจ ำนองซึ่งสหกรณ์ 
เป็นผู้จ ำนอง  กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืนๆ  จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร   
หรือรองประธำนกรรมกำร   หรือเลขำนุกำร   หรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย   หรือผู้จัดกำรรวมสองคน 

(2) กำรรับฝำกเงิน  ใบรับเงิน   และเอกสำรทั้งปวง  นอกจำกท่ีกล่ำวไว้ใน  (1) ข้ำงบนนี้   
จะต้องลงลำยมือชื่อของผู้จัดกำรและ  /  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

     อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ำยเงิน  ใบรับเงิน   ตั๋วสัญญำใช้เงิน   
และตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็นส ำคัญด้วย       

วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน 
ข้อ 10  วงเงินกู้ยืม หรือกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ส ำหรับ 

ปีหนึ่ง ๆ   ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน   วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 
นำยทะเบียนสหกรณ ์ ถ้ำท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด  หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงิน 
กู้ยืมส ำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส ำหรับปีก่อนไปพลำง 

ข้อ 11  กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน  สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน  หรือ 
ตรำสำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นสมควร  ทั้งนี้จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำมข้อ 10   
                                                       กำรรับฝำกเงิน 

ข้อ 12  กำรรับฝำกเงิน  สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ หรือเงินฝำก 
ประจ ำจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ซึ่งมีสมำชิกของสมำคมนั้น ไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์ผู้รับฝำกเงิน  ทั้งนี้ตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก 
นำยทะเบียนสหกรณ์ 

กำรให้เงินกู้ 
ข้อ 13  กำรให้เงินกู้  สหกรณ์อำจให้เงินกู้แก่ 

(1) สมำชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

                     กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้น   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ 
ตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
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                    ข้อก ำหนดต่ำง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้  หลักประกันส ำหรับเงินกู้ 
ล ำดับแห่งกำรให้เงินกู ้ เงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้  และข้อก ำหนดอื่น ๆ  ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้น   
ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

กำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  จะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเมื่อ  สหกรณ์ 
มีทุนเหลือจำกกำรให้กู้แก่สมำชิกแล้ว 

สมำชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน ซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค ำขอกู้เงินตำมแบบ  
และระเบียบของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ 

ข้อ 14  ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด   จะให้ได้แต่เฉพำะเพ่ือกำรอัน 
จ ำเป็นหรือมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง   และกวดขันกำรใช้เงินกู้ของสมำชิก  ให้ตรงตำมควำม 
มุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 15  ประเภทและจ ำกัดแห่งเงินกู้  สหกรณ์อำจให้กู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภทและจ ำกัด  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วน และมีควำม 
       ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตำมระเบียบ 
       ของสหกรณ์  
  (2)  เงินกู้สำมัญ ในกรณีท่ีสมำชิกมีควำมประสงค์ขอกู้เงินส ำหรับใช้จ่ำยเงิน  เพ่ือกำรอันจ ำเป็น   
      หรือมีประโยชน์ต่ำงๆ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำ  ให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ตำม
ระเบียบของสหกรณ์   
  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะทำงกำรเงินก้ำวหน้ำ  พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม
ฐำนะควำมมั่นคงหรือเพ่ือกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้  โดยจ ำนวนเกินกว่ำจ ำกัดที่สมำชิกนั้น 
อำจได้รับเงินกู้สำมัญ (ตำมที่กล่ำวมำใน (2) ข้ำงบนนี้ ) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้พิเศษแก่สมำชิกนั้น 
ได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำร  
และต้องมีหลักประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 16  ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมำชิกในอัตรำตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17  กำรควบคุมหลักประกัน  และกำรเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำควบคุม 
ให้เงินกู้ทุกรำยมีหลักประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำ   
หลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง   ผู้กู้จะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรก ำหนด 

ในกรณีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้   ให้ถือว่ำเงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืน 
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
จัดกำร  เรียกคืนโดยมิชักช้ำ 

 (1)  เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด  ๆ 
(2)  เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำผู้กู้น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้ เงินกู้นั้น 
(3)  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ 
      มิได้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
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  (4)  เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือ 
        ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ 
        ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกัน ต้องรับผิดช ำระหนี้แทนผู้กู้ตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถ 
ช ำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ ำประกันร้องขอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผู้ค้ ำประกันช ำระ 
เป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนตำมที่ผู้กู้ได้ท ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

ข้อ 18  ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตนประสงค์จะ 
ขอโอนหรือย้ำย หรือลำออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ 
และจัดกำรช ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมำชิกอยู่ตำม ข้อ 43) 

กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
ข้อ 19  กำรฝำก หรือกำรลงทุนเงินของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำก หรือลงทุนได้ 

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์    โดยให้ค ำนึงถึงควำมมั่นคง   
และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมำชิกจะได้รับ 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ 
         ข้อ  20  กำรบัญชีของสหกรณ์   ให้สหกรณ์จัดท ำบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปวันสิ้นปี 
ทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  พฤศจิกำยน  ของทุกปี 

            เมื่อสิ้นสุดทำงบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน  รวมทั้งบัญชี ก ำไรขำดทุน    
ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์  ก ำหนด 

ข้อ  21  กำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินต่อท่ีประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่   เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี 
  กำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผล 
กำรด ำเนินงำนของ สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย   
  ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมำชิกทุกคน  
และให้เปิดเผย  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน 

  ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่  
  อนึ่ง  ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์เพ่ือให้สมำชิกขอตรวจดูได้ 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
ข้อ  22  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เมื่อสิ้นปีทำงบัญชี  และได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

ที่รับรองท่ัวไปแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ   ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ   
และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตำมอัตรำที่ก ำหนดใน กฎกระทรวง ในอัตรำร้อยละหนึ่งของ
ก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท  ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำม ในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุม
ใหญ่อำจจะจัดสรรได้   ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ 
ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ  อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลตำม  (4) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผล 
ส ำหรับปีใดด้วยจ ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีนั้น  ก็ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำแล้ว 
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      ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้นให้ถือว่ำสมำชิกได้ช ำระต่อสหกรณ์ ในวันใดให้มีระยะ 
เวลำส ำหรับค ำนวณเงินปันผลตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นไป 
           (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจ ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมำชิกนั้นๆ ได้ส่ง 
แก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้น 
         (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
          (4)  เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ 
ในวันสิ้นปีนั้น  จนกว่ำจะมีจ ำนวนถึงร้อยละแปด   แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่ำว ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้ 
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้น  ตำม (1) 
         (5)  เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ  ทุนสำธำรณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์
สะสมไว้ส ำหรับใช้จ่ำย  เพ่ือกำรศึกษำโดยทั่วไป  หรือเพ่ือกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์  หรือสำธำรณประโยชน์ 
หรือกำรกุศลตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
            (6)  เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส ำนักงำน  หรือกองทุนต่ำงๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
  (7)  เป็นทุนสวัสดิกำร  หรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิก และครอบครัวไม่เกินร้อยละ 
สิบของก ำไรสุทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
       (8)  ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่(ถ้ำมี) ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น  
 

ทุนส ำรอง 
ข้อ  23  ที่มำแห่งทุนส ำรอง   นอกจำกกำรจัดสรรก ำไรสุทธิตำม ข้อ 22 แล้ว  บรรดำเงินอุดหนุน   

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ ์  ถ้ำผู้ยกให้มิได้ระบุว่ำให้ใช้  เพ่ือกำรใดโดยเฉพำะก็ให้สมทบเป็นทุนส ำรอง
ทั้งสิ้น   
  อนึ่ง  จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุควำม 
ก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 
  ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะ  ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร 
ตำมข้อ 22  หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้ว  เห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรร   หรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี     
ยอดเงินจ ำนวนดังกล่ำว  ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 24  ทุนส ำรอง  จะถอนจำกบัญชีทุนส ำรองได้  เพ่ือชดเชยกำรขำดทุน  หรือเพ่ือจัดสรรเข้ำบัญชี 
ทุนส ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม  ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ก ำหนด 

ทะเบียน บัญช ี และเอกสำรอ่ืน ๆ 
ข้อ 25  ทะเบียนและบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก  ทะเบียนหุ้น  และทะเบียนอ่ืนๆ  ตลอดจน 

สมุดรำยงำนกำรประชุม  และบัญชีตำมแบบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  และตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นสมควรให้มีขึ้น 
  เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์  ให้บันทึกรำยกำรในวันที่ 
เกิดเหตุนั้น   ส ำหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวัน  นับแต่วัน 
ที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรำยกำรนั้น 
 
 
 
 
 



9 
 

  กำรลงรำยกำรบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรือทะเบียนหุ้นให้สหกรณ์แจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 
  สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรในวรรคก่อนได้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำท ำงำน  
แต่จะดูบัญชี หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินกู้ ของสมำชิกรำยอ่ืนไม่ได้นอกจำกจะได้รับควำม
ยนิยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น   และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

ข้อ 26  กฎหมำยและข้อบังคับ  ให้สหกรณ์จัดให้มีพระรำชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตำม 
ควำมในพระรำชบัญญัติสหกรณ์ซ่ึงคงใช้อยู่  กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ 
สมำชิกและผู้สนใจ  อำจขอตรวจดูได้  โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี  และกำรตรวจตรำควบคุม 

ข้อ 27   กำรตรวจสอบบัญชี   บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครั้ง โดย 
ผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 28   กำรตรวจตรำควบคุมนำยทะเบียนสหกรณ์   รองนำยทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจกำรสหกรณ ์  
หรือผู้สอบบัญชี   หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   คณะกรรมกำรอ่ืนๆ  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิกของสหกรณ์ 
มำชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน  หรือรำยงำนกำรประชุม
ได้ทั้งอำจเรียกและเข้ำร่วมประชุมใหญ่  หรือประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   หรือประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ 
ตลอดจน ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีทะเบียน เอกสำร   และใบส ำคัญต่ำง ๆ   ของสหกรณ์ได้ 
  ทั้งนี้ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรก อ ำนวยควำมสะดวกและชี้แจงข้อควำมในเรื่องเกี่ยว 
กับกิจกำรของสหกรณ์ให้ทรำบตำมควำมประสงค์ 

ข้อ 29 กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน  ให้สหกรณ์ส่งรำยกำร  หรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ 
ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล   ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด 

หมวด  5 
สมำชิก 

ข้อ 30 สมำชิก  สมำชิกสหกรณ์นี้คือ 
  (1)  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์   และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อซึ่งจะเป็นสมำชิกของสหกรณ์
และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
     (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ  และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 31 คุณสมบัติของสมำชิก   สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

           (2)  เป็นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิติภำวะ 
        ก. เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำซึ่งได้รับเงินเดือนประจ ำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
และกระทรวงวัฒนธรรม  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติประจ ำจังหวัดสุรินทร์   
              ข. เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ  สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร   และกระทรวงวัฒนธรรม   
 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติประจ ำจังหวัดสุรินทร์ 
                           ค. เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำในสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
                    ง. เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดสุรินทร์  (สก.สค.) 
  (3)  เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 
   (4)  มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิน 
 



10 
 

ข้อ 32  กำรเข้ำเป็นสมำชิก  ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับรวมทั้งสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น   
ซึ่งประสงค์จะขอเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อ (36) ต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชำของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง   แต่ถ้ำผู้สมัครเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำ  ให้รับรองตนเองได้    
เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ   ปรำกฏว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้   
ตำมข้อ 31  ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรแล้ว   ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้  แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ 
ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 
  ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ 
ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำเป็น
สมำชิกในกรณีดังว่ำนี้  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกที่มำประชุม 

ข้อ 33 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  ผู้เข้ำเป็นสมำชิกจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์   
คนละหนึ่งร้อยบำท เว้นแต่สมำชิกท่ีลำออกแล้วสมัครเข้ำใหม่ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำคนละห้ำร้อยบำท
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 34  กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิก ผู้เข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิกกับ 
ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและช ำระค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จ ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรก ำหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่ำได้สิทธิในฐำนะสมำชิก 
  สมำชิกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประกำร 

ข้อ 35  สมำชิกย้ำยสังกัด  สมำชิกท่ีย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอ่ืน   และประสงค์จะสมัคร   
เข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น   หำกสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้   
และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็นสมำชิกแล้วถ้ำสมำชิกนั้น มีควำมประสงค์จะให้โอนเงินค่ำหุ้น 
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้ำเป็นสมำชิกใหม ่ สหกรณ์จะจัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น  
เงินกู้และเงินฝำก (ถ้ำมี)   ที่สมำชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้  ตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 36  กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์   สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ำย  หรือโอนมำรับรำชกำรใน 
สังกัดตำมข้อ 31(3)  หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 32  
และจะได้สิทธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ 34  ตั้งแต่วันที่ได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกกับได้ช ำระค่ำธรรมเนียม 
แรกเข้ำ  และสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
  กำรรับโอนเงินค่ำหุ้นและกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิมนั้นให้เป็นไปตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และท่ีอยู่  สมำชิกคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชำติ  
และท่ีอยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 38  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมำชิกจะท ำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือ หลำยคนเพ่ือให้เป็นผู้รับ

โอนประโยชน์  ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตำยนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ 
ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะพินัยกรรม 
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  ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้ว  ก็ต้อง 
ท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมำชิกตำย  สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และดอกเบี้ย  
บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้   หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล 
ที่ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำว 
นั้น  ทัง้นี้ตำม ข้อก ำหนดตำมข้อ  44  วรรคแรก  และข้อ 45   

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
ข้อ 39  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ  สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพ  เพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตำย 
(2)  ลำออกจำกสหกรณ์ 
(3)  วิกลจริต 
(4)  ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
(5)  ถูกออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (3) โดยมีควำมผิด 
(6)  ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
(7)  ขำดคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ตำมข้อ 31 

ข้อ 40  กำรลำออกจำกสหกรณ์  สมำชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกัน   
อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และเมื่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  ได้สอบสวนพิจำรณำ   เห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ  และอนุญำตแล้วจึงให้ถือว่ำออกจำก 
สหกรณ์ได้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร  หรือ รองประธำนกรรมกำรสอบสวน
พิจำรณำ  หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่ำ ออกจำกสหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อนได้แล้วให้ 
เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย 

ข้อ 41  กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก หรือไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรก 
     ตำมข้อ 34 
(2) ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ 
     อนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

   (3) น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกัน ส ำหรับเงินกู้  ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภำยในระยะเวลำ 
     ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
(5) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน  หรือผิดนัด 
     กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้น  ถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ  

   (6) ไม่ให้ข้อควำมจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์  เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก  หรือเมื่อ 
จะก่อควำมผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกัน  หรือเมื่อมีควำมผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่
แล้ว 
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(7) จงใจฝ่ำฝืนข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์  หรือประพฤติกำรใด ๆ อันเป็นเหตุ 
ให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ   

เมื่อคณะกรรมกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำสมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้  
 และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม  แห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ใน 
 ที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนั้น ถูกให้ออกจำกสหกรณ์สมำชิกท่ีถูกให้ออกจำกสหกรณ์ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ 
 ต่อที่ประชุมใหญ่ภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันที่ทรำบกำรให้ออกค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 42  กำรขีดชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียน   ในกรณีทีส่มำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ   
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขีดชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียน 

ข้อ 43 สมำชิกที่โอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด สมำชิกท่ีโอน 
หรือย้ำย  หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ตำมข้อ 31(3)  โดยไม่มีควำมผิด เว้นแต่ออกเพรำะตำย   
หรือวิกลจริต  หรือต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย  ถ้ำมิได้ลำออกจำกสหกรณ์ด้วย   ก็ให้ถือว่ำคงเป็นสมำชิกอยู่   
โดยมิต้องส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนต่อไปอีกก็ได้  สมำชิกเช่นว่ำนั้น อำจได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน 
  ในกรณีที่สมำชิกออกจำกรำชกำร   โดยได้รับบ ำนำญตำมกฎหมำย ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรทำงจังหวัดสุรินทร์แล้ว   เมื่อยินยอมให้หักเงินบ ำนำญเป็นค่ำหุ้นรำยเดือนตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
ข้อบังคบั ข้อ 6 ก็ให้มีสิทธิ  และหน้ำที่ในฐำนะสมำชิกทุกประกำร 
  ในกรณีสมำชิกที่ออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด  หรือไม่ได้รับเงินบ ำนำญ 
หำกประสงค์เป็นสมำชิกต่อให้มีหนังสือถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ  ในกรณีมีหนี้มำกกว่ำทุนเรือนหุ้น
จะต้องน ำเงินมำช ำระหนี้ให้เหลือร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น  และสมำชิกกรณีนี้จะกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90  
ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ 
 ข้อ 44 กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ    
เพรำะเหตุตำม ข้อ 39 (1) , (2)  หรือ (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำย 
บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์ 
จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปีที่ออก  
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้นด้วย  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิ 
ประจ ำปีนั้นแล้วก็สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินฝำกและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมข้อก ำหนด ว่ำด้วยกำรรับ
ฝำกเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้ำในปีใดจ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ  จะเกินร้อยละสิบแห่ง 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ 
สมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพ 
เนื่องจำกตนได้โอน  หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (3)  โดยไม่มีควำมผิดนั้น  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันเป็นพิเศษ   
  ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ   เพรำะเหตุผลตำม  ข้อ 39  (4)  สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น 
เงินรับฝำก  เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย  บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำม 
กฎหมำยล้มละลำย 
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  ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพ เพรำะเหตุตำมข้อ 39 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยเงิน 
ค่ำหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำ 
อันสมควรโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ ำปีที่ออกจำกสหกรณ์  หรือหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุ้น
ภำยหลังวันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภำยหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้   
ส่วนเงินรับฝำก  และดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ำยให้  ตำมข้อก ำหนด  ว่ำด้วย  กำรรบัฝำกเงินในข้อบังคับนี้   
และในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45  กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินดังกล่ำวตำม  
ข้อ 44  นั้น  สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 46  ควำมรับผิดของสมำชิก  สมำชิกต้องรับผิด  เพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวน 

เงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 
หมวด 6 

สมำชิกสมทบ 
ข้อ 47  สมำชิกสมทบ  คือ   ผู้ที่ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบด้วยควำมสมัครใจ  ภำยหลังจำกกำร    

จดทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
ข้อ 48  คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ 

(1) มีสัญชำติไทยโดยก ำเนิด 
(2) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
(4) ไม่เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(5) เป็นผู้มีควำมประพฤติดีและมีนิสัยดีงำม 
(6) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 49  กำรรับสมัครสมำชิกสมทบ  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนดไว้   เมื่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำแล้ว  ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้ 

ข้อ 50  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  ผู้สมคัรเข้ำเปน็สมำชิกสมทบต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่ 
สหกรณ์คนละสองร้อยบำท เว้นแต่สมำชิกสมทบที่ลำออกแล้ว สมัครเข้ำใหม่ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำคนละ 
หนึ่งพันบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ ให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ สมำชิกสหกรณ์ตำม หมวด 5   
ที่ลำออกจำกสหกรณ์แล้วประสงค์จะสมัครเป็นสมำชิกสมทบก็ได้   แต่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมคนละหนึ่งพันบำท 
  สมำชิกสมทบที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 31  จะขอเข้ำเป็นสมำชิกตำมหมวด 5  โดยไม่ต้องเสีย                  
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
  ข้อ 51  กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบต้องลงลำยมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมำชิกสมทบกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  รวมทั้งเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันบำท  เมื่อได้ปฏิบัติ 
ตำมท่ีก ำหนดแล้ว  จึงจะถือว่ำได้สิทธิ์ในฐำนะสมำชิกสมทบ 
  สมำชิกสมทบต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประกำร 
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ข้อ 52  สิทธิของสมำชิกสมทบ   สมำชิกสมทบอำจได้สิทธิ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ฝำกเงินกับสหกรณ์  ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำก 

  (2) ช ำระหุ้นเพ่ิมทุกปีๆละไม่น้อยกว่ำ  6,000  บำท หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่ำ  400,000 บำท     
สำมำรถยื่นหนังสือเสนอคณะกรรมกำรของดกำรส่งช ำระได้  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้ำของหุ้นที่ช ำระแล้วทั้งหมด 
ของสหกรณ์ 

(3) ได้รับเงินกู้ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90    
     ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝำกที่มีอยู่ในสหกรณ์  
(4)  สิทธิในกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตำมข้อ 38    

ข้อ 53  ห้ำมมิให้สมำชิกสมทบมีสิทธิในกำรนับชื่อเข้ำเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรออกเสียง 
ในเรื่องต่ำง ๆ หรือเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

ข้อ 54  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ   สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้   
(1) ตำย 
(2) ลำออกจำกสหกรณ์ 
(3) เป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ  เสมือนไร้ควำมสำมำรถ  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(4) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
(5) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
(6) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ  52(2) 

ข้อ 55  กำรถูกให้ออกจำกสหกรณ์  สมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ  หรือไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  หรือไม่ถือหุ้น 
     ครั้งแรกตำมข้อ 51 
(2) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำสองเดือน  หรือผิดนัดกำร 
     ส่งงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ  
(3) จงใจฝ่ำฝืน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมกำร  หรือประพฤติกำรใดๆ อันเป็น 

แนวให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใดๆ    
           ข้อ 56  กำรจ่ำยคืนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ  ในกรณีที่สมำชิกสมทบขำดจำก 
สมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 54  (1) (2) (3) (5)  นั้น สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ค้ำงจ่ำยที่สมำชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ   ส ำหรับค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์ 
จ่ำยคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปีที่ออก  
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้น  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 
นั้นแล้วสุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝำกและดอกเบี้ยนั้น   สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงิน 
ในข้อบังคับนี ้ และในระเบียบสหกรณ์ 
  ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพ จะเกินร้อยละสิบ 
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ
สมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ 
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  กรณีขำดสมำชิกภำพตำมข้อ 54 (4) สหกรณ์จะจ่ำยคืนเงินค่ำหุ้น  เงินรับฝำก  เงินปันผล  
และเงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย 
 ข้อ 57  ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงิน  ตำมข้อ 56  สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้อง           
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
 ข้อ 58  ควำมรับผิดชอบของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบต้องรับผิดชอบเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ จ ำกัด
เพียงไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 

หมวด  7 
กำรประชุมใหญ่ 

 ข้อ 59  กำรประชุมใหญ่  หมำยถึง  กำรประชุมใหญ่สำมัญและกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ  เมื่อสหกรณ์ 
มีจ ำนวนสมำชิกเกินกว่ำสำมพันคน จะมีกำรประชุมใหญ่ประกอบด้วยบรรดำสมำชิกหรือกำรประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกเท่ำนั้น 
  กำรประชุมใหญ่สำมัญ  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกบรรดำสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิก 
แล้วแต่กรณี  มำประชุมกันเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญปีละหนึ่งครั้ง   ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
ทำงบัญชีของสหกรณ์ 
             กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ เมื่อใดก็สุด 
แต่จะเห็นสมควร  แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ 
เกิดกำรขำดทุนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญไม่เกินสำมสิบวัน 
นับแต่วันที่สหกรณ์ทรำบ 
  สมำชิกมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน 
หรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน 
ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอ  เพ่ือกำรใดกำรหนึ่งต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใด 
ก็ได ้ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 
  ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 
ข้ำงต้นให้นำยทะเบียนสหกรณ์  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่   ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย  มีอ ำนำจเรียก 
ประชุมใหญ่วิสำมัญได้ภำยในระยะเวลำ ที่เห็นสมควร 
  กำรประชุมใหญ่ตำมข้อ 59 ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบของสหกรณ์ว่ำด้วยกำรประชุมใหญ่ 
 ข้อ 60  กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก  จ ำนวนผู้แทนสมำชิก และกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้แทนสมำชิก 
  (1) สมำชิกในหน่วยงำนใน  (2)  เทำ่นั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมำชิก 
  (2) ให้ก ำหนดหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหน่วยหรือเขตและให้สมำชิกในหน่วย  หรือเขตนั้น ๆ   
       เป็นผู้เลือกตั้งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(3) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำร  
     จัดให้มีกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก 

   (4) กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกครำวหนึ่ง ๆ ให้กระท ำเสร็จภำยใน 90 วัน  หลังจำกวันสิ้นปี 
      ทำงบัญชีของสหกรณ์ 
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      จ ำนวนผู้แทนสมำชิก  สมำชิกแต่ละหน่วยหรือเขตเลือกตั้งผู้แทนของตนโดย  อัตรำส่วน 
จ ำนวนสมำชิกสิบคนต่อผู้แทนสมำชิกหนึ่งคน  ถ้ำหน่วยใดมีเศษของอัตรำส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้มีผู้แทนสมำชิก 
เพ่ิมอีกหนึ่งคน  และจ ำนวนผู้แทนสมำชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน 
  กำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนสมำชิก ให้เป็นไปตำมกรณีใด  กรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกใหม่ 
  (2) ลำออกโดยยื่นใบลำออกต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  (3) ขำดจำกสมำชิกภำพ 
  (4) สมำชิกในที่ประชุมหน่วยนั้นลงมติถอดถอน 
  (5) ย้ำยหรือโอนไปอยู่หน่วยงำนนอกเขตอ ำเภอ 
        ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่งไม่ 
ว่ำด้วยกรณีใด ๆ จนท ำให้จ ำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน   หรือเหลือไม่ถึงสำมในสี่ของจ ำนวน 
ผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  ก็ให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกให้ครบตำมจ ำนวนที่ว่ำงลง  หรือจะได้ด ำเนินกำร 
เลือกตั้งผู้แทนสมำชิกให้ครบตำมท่ีก ำหนดในวรรคสอง  ก็ได้และให้สมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งได้ 
เพียงเท่ำที่ก ำหนดเวลำที่ผู้ซึ่งตนแทนและให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำท่ีก ำหนดเวลำที่เหลืออยู่ 
 ข้อ 61  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน   
เวลำ  สถำนที ่และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน แต่ถ้ำกำร
ประชุมนั้น  เป็นกำรด่วนอำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร   ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร 
หรือเลขำนุกำรเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น    และต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบัญชี  
สหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำ  ในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทรำบด้วย 
 ข้อ 62  องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่  กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งจ ำนวนของสมำชิกทั้งหมด  หรือไมน่้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนหรือมีผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวนของ
ผู้แทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกำรประชุมใหญ่ครำวใดมีสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง    ภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรกในกำรประชุมครั้งหลังนี้    ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่
วิสำมัญที่สมำชิก   หรือผู้แทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว   เมื่อมีสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม   
แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมเม่ือมีสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิก 
มำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตำมที่กล่ำวในวรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 
  ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก    สมำชิกท่ัวไปสำมำรถเข้ำที่ประชุมใหญ่ในฐำนะ 
ผู้สังเกตกำรณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นหรือได้รับกำรเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ในกำรประชุมใหญ่  สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 63  อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำง 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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  (1) รับทรำบเรื่องสมำชิกเข้ำใหม่   สมำชิกออกจำกสหกรณ์  กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก และวินิจฉัย
       ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก  และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
  (2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  และผู้สอบบัญชี 
       รับอนุญำต 
     (3) พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน  และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
      (4) รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      และรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 
   (5) พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกรรมกำรอ่ืน
       ผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
  (6) พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 
  (7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
  (8) พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (9) รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
       ที่สหกรณ์นี้เป็นสมำชิกอยู่ 
          (10) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์  
       หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
          (11) ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิก   ตำมวัตถุประสงค์ 
       ของสหกรณ์                    

หมวด 8 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ข้อ 64  ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์     ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำร
อ่ืนอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก   
  หน่วยเลือกตั้งและจ ำนวนกรรมกำรแต่ละหน่วยให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย  กำรก ำหนดหน่วย
เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
             เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์แล้ว  ให้ประธำนเลือกรองประธำน
กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน  และเลขำนุกำรคนหนึ่งแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทรำบ   
 ข้อ 65  ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
  (1) เคยผิดนัดกำรส่งงวดช ำระหนี้  ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีนับถึง 
       วันเลือกตั้ง 
     (2) เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำของสหกรณ์ 
  (3) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
      โดยควำมประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
    (4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร  องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน 
       ฐำนทุจริตต่อ หน้ำที่ 
      (5) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรตำม 
      ข้อ 69 (8) 
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  (6) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ 
  (7) เคยเป็นคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสหกรณ์  
 ข้อ 66  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 
   (ก)  ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
        (1)  เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และควบคุมกำร
ประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
        (2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

      (4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ  
ระเบียบ มต ิหรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
   (ข)  รองประธำนกรรมกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
        (1)  ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน 
              กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนว่ำงลง 
        (2)  ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 
        (3)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 
             มต ิหรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
           (ค)  เลขำนุกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
       (1)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ทุกครัง้ 
       (2)  ดูแลรักษำเอกสำร และรำยกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
       (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำรแล้วแต่กรณี 
                         (4)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ  
            มต ิหรือค ำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 67  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง   ในวำระเริ่มแรกเม่ือครบก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลำก และให้ถือว่ำเป็น
กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรที่
ออกไป 
  เมื่อครบก ำหนดแล้ว  หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดเดิม รักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ 
  กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับกำรเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวำระ
ติดต่อกัน 
  กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ที่มีอยู่ในวันที่ประกำศใช้ข้อบังคับนี้ให้ถือว่ำเป็นกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในวำระแรก 
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 ข้อ 68  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อน  ถึงครำวออกตำมวำระ  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ            
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำ 
  ให้กรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 69  กำรพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์พ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง     
ดังต่อไปนี้ 
  (1)   จับฉลำกออกในวำระแรก 
  (2)   ถึงครำวออกตำมวำระ 
  (3)   ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  (4)   ขำดจำกสมำชิกภำพ 
  (5)   เข้ำรับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์ 
  (6)   เป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
  (7)   ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 
  (8)   นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรำยตัว 
  (9)   ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริต 
  (10) ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือเอกชน 
ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
  (11) ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง (ย้ำย) ไปด ำรงต ำแหน่งนอกเขตจังหวัดสุรินทร์ 
 ข้อ 70  ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ว่ำงลงเพรำะเหตุตำมข้อ 69 (8) และเป็นกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งทั้งคณะ นำยทะเบียนสหกรณ์  จะแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรชั่วครำวตำมระเบียบกฎหมำยของสหกรณ์ 
  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชั่วครำว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตำมวรรคแรกอยู่ในต ำแหน่งได้  ไม่เกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และก่อนพ้นจำกต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชั่วครำวนั้น 
เรียกประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 64 
 ข้อ 71  กำรประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ  
แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่ำงน้อย 
  ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำร นัดเรียกประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรได้ ในกรณีที่เป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส ำคัญอ่ืน ๆ  
ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีทรำบด้วยทุกครำว  
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม      
 ข้อ 72  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนิน
กิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับและตำมมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทำงอันจะท ำให้เกิดควำม
จ ำเริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)   ด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์    ตลอดจนดูแลให้สมำชิก 
         ปฏิบัติกำรต่ำงๆ  ตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 
  (2)   พิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับฝำก  กำรกู้ยืมเงิน  กำรให้เงินกู้  และกำรฝำกหรือ 
         ลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 
 
 
 



20 
 

  (3)   ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่และเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรำยงำน 
         ประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ ่
         (4)   เสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือขออนุมัติ 
  (5)   พิจำรณำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและน ำเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
          (6)   พิจำรณำก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำร 
         ด ำเนินกำร  คณะกรรมกำรอ่ืนๆ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติศักดิ์ 
  (7)   พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งหรือจ้ำง  และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้จัดกำร  เจ้ำหน้ำที่ 
         และลูกจ้ำง ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำร  เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงให้เป็น 
         กำรถูกตอ้ง       
  (8)   ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ  ของสหกรณ์ 
        (9)   จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียนสมุดบัญชีเอกสำรต่ำงๆ และบรรดำอุปกรณ์ 
         ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
           (10)  พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
  (11) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนเพ่ือ 
        ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 
  (12) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ 
        หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี   หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์ 
        มอบหมำย 
        (13) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก  เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์ตลอดจน 
        ดูแลสอดส่องโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 
        (14) พิจำรณำรำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคณะกรรมกำรอ่ืนๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำร 
         หรือควำมเห็นของผู้จัดกำรหรือสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำร   ของสหกรณ์ 
  (15) เชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
        ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร          
  (16) ฟ้องต่อสู้หรือด ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์   หรือประนีประนอมยอมควำม  
         หรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด 
  (17) เสนอแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน  รวมทั้งประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี   
         ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ     
  (18) ท ำกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (19) พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้ำประชุมใหญ่และออกเสียง
        ในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์นี้
        เป็นสมำชิก  ทั้งนีต้ำมข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ์
        ก ำหนดไว้ 
  (20) พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร  รองประธำน 
        กรรมกำร  เลขำนุกำร หรือผู้จัดกำร  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 73  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    ถ้ำกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่หรือกระท ำโดยประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 
  ในกรณีที่กรรมกำร  ผู้จัดกำร   หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ท ำให้สหกรณ์เสียหำย   ถ้ำสหกรณ์ 
ไม่ร้องทุกข์  หรือฟ้องคด ี ให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์
ได ้ และให้พนักงำนอัยกำรรับว่ำต่ำงให้สหกรณ์  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์   
ฟ้องคดีหรือกำรว่ำต่ำงแก่นำยทะเบียนสหกรณ์  รองนำยทะเบียนสหกรณ์  หรือพนักงำนอัยกำรแล้วแต่กรณี 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ข้อ 74  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  รองประธำนกรรมกำร  
เลขำนุกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรอ่ืนรวมไม่เกิน 5 คน  เป็นกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือน 
ละครั้งเป็นอย่ำงน้อย  และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร  หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้  ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนกรรมกำร 
อ ำนวยกำร  ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม
ครำวถัดไปทรำบ           
          ข้อ 75  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผู้ด ำเนินกิจกำร 
แทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ซ่ึง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรสะสมเงิน  กำรฝำกเงิน   หรือกำรเก็บรักษำ 
       เงินให้เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
        (2)  ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี  และทะเบียนต่ำงๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
       อยู่เสมอ 
  (3)  ควบคุมดูแลเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ    ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์  ให้อยู่ 
        ในสภำพอันดีและปลอดภัย   และพร้อมที่จะน ำมำให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปี 
       แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอต่อที่ 
       ประชุมใหญ่ 
  (6)  พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
       พิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำ 
  (7)  จัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
        พิจำรณำรับรองและน ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ 
  (8)  ท ำนิติกรรมต่ำงๆ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
       มอบหมำย   
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คณะกรรมกำรเงินกู้ 
 ข้อ 76  คณะกรรมกำรเงินกู้   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์จ ำนวน  
ไม่เกินห้ำคนเป็นกรรมกำรเงินกู้   โดยให้มีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง  และเลขำนุกำรคนหนึ่ง  นอกนั้น 
เป็นกรรมกำร 
  ให้คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่ำงน้อย  และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้หรือเลขำนุกำรเรียกประชุมได้ 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู ้   ต้องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ 
จ ำนวนกรรมกำรเงินกู้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำรประชุม
ในครำวถัดไป 
 ข้อ 77  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้    ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติ
เงินกู้แก่สมำชิกตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ และค ำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตำมที่ก ำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อเห็น
       ว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่องก็ต้องก ำหนดให้ผู้กู้จัดกำรแก้ไขให้คืนดี 
  (3) ดูแลกำรช ำระหนี้ของสมำชิกผู้กู้ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ 
  (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อควำมจริง  ในกรณีสมำชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลำกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ 
      เงินกู้หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้  เพ่ือเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
      พิจำรณำผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์ 
     คณะกรรมกำรศึกษำ 
 ข้อ 78  คณะกรรมกำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวนไม่เกินห้ำคน 
เป็นคณะกรรมกำรศึกษำ  โดยให้มีต ำแหน่งเป็นประธำนคนหนึ่งและเลขำนุกำรคนหนึ่ง   นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
  ให้คณะกรรมกำรศึกษำประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่ำงน้อยและให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำ  ต้องมีกรรมกำรมำประชุม  ไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวนของ
คณะกรรมกำรศึกษำท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้คณะกรรมกำรศึกษำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำร 
ประชุมครำวถัดไป 
 ข้อ 79  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรศึกษำมีอ ำนำจและหน้ำที่ด ำเนินกิจกำร
ตำมข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติ   และค ำสั่งของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ให้กำรศึกษำอบรมสมำชิกและผู้ที่สนใจให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์  หลักวิธีกำรและกำรบริหำร 
       งำนของสหกรณ์ 
             (2)  ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกและบุคคลภำยนอกได้ทรำบถึงผลงำนของสหกรณ์ท่ีได้ด ำเนินงำนไป 
  (3)  ด ำเนินกำรในกำรหำผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
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  (4)  ให้กำรศึกษำอบรมแก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงรอบคอบ ตลอดจน 
                 วิชำกำรต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ 
  (5)  ศึกษำและติดตำมข่ำวครำวเคลื่อนไหวด้ำนกำรด ำเนินงำนสหกรณ์อ่ืน  ทั้งในและนอกประเทศ 
       เพ่ือน ำตัวอย่ำงที่ดีมำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำน ำมำบริกำรแก่สมำชิก 

ประธำนในที่ประชุม 
 ข้อ 80  ประธำนในที่ประชุม  ในกำรประชุมใหญ่   หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้ประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 
ในที่ประชุม  และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย   ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่ง
ขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมในครำวนั้น 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  คณะกรรมกำรกู้เงิน          
คณะกรรมกำรศึกษำ ให้ประธำนคณะกรรมกำรนั้นๆเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรไม่อยู่ 
ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน ในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม 
 ข้อ 81  กำรออกเสียง   สมำชิกหรือกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือกรรมกำรอ่ืนๆออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
  ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น   ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 
 ข้อ 82.  กำรวินิจฉัยปัญหำ   เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้   กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆให้ถือคะแนนเสียงข้ำง
มำก  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน  ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด   เว้นแต่กรณ ี 
ต่อไปนี้  ให้ถือเสียงสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกที่มำประชุม 
            (1) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
            (2) กำรเลิกสหกรณ์ 
            (3) กำรแยกสหกรณ์ 
            (4) กำรควบสหกรณ์ 

รำยงำนกำรประชุม 
 ข้อ 83  รำยงำนกำรประชุม   ในกำรประชุมใหญ่ หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกำร
ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจำรณำวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกรรมกำรอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีก คนหนึ่ง
ที่เข้ำประชุมนั้นๆ  ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

หมวด 9 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 84  กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำร ในกำรจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ต้องท ำหนังสือ
สัญญำจ้ำงไว้เป็นหลักฐำน และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในกำรแต่งตั้ง  หรือจ้ำงผู้จัดกำร  ต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังก ำหนด
ไว้ตำมข้อ 86 เป็นลำยลักษณ์อักษร 
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  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับกำรคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก กำรแต่งตั้งหรือจ้ำง กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนกำรให้สวัสดิกำรและกำรให้ออกจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร
สหกรณ์ 
  ให้น ำควำมตำมข้อ 65 (1) (3) (4) (5) (6) (7) มำบังคับใช้กับกำรจัดจ้ำง  และกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ของผู้จัดกำร 
 ข้อ 85  อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดเป็นธุระ จัดให้ผู้เข้ำเป็นสมำชิก  
       ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับ 
       ของสหกรณ์ 
  (2) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้น  และชักจูงกำรถือหุ้น
       ในสหกรณ ์
  (3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และชักจูงกำรฝำกเงินในสหกรณ์ 
  (4) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้  จ่ำยเงินกู้  จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้และ ด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
       เกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงินกู้ให้เป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว้ 
  (5) จัดท ำรำยละเอียดเงินค่ำหุ้นและเงินให้กู้แก่สมำชิกคงเหลือเป็นรำยบุคคล  ทุกระยะหกเดือน 
       พร้อมกับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล เฉพำะของสมำชิกนั้น 
  (6) เป็นผู้บังคับบัญชำ และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงให้เป็นไปโดย 
       ถูกต้องเรียบร้อย 
  (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ  เรียกใบรับ หรือมีใบส ำคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบ 
       ในกำรรับ – จ่ำยเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง รวบรวบใบส ำคัญและเอกสำรต่ำงๆ
       เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร 
       ด ำเนินกำรก ำหนด 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำงๆของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน  และ 
       เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ               
  (9)   ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร  
              ด ำเนินกำร  และประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ 
  (10) รับผิดชอบจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุนและรำยงำนประจ ำปี   
        แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ  เสนอต่อ 
        ที่ประชุมใหญ่ 
  (11) เข้ำร่วมประชุมชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและประชุม 
        คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆมิให้เข้ำร่วมประชุม 
  (12) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
  (13) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบทรัพย์สินต่ำงๆของสหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดี 
        และปลอดภัย 
  (14) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  (15) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำที่ทำงรำชกำร 
        ก ำหนด 
  (16) ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือคณะกรรมกำรอ่ืนๆ ของสหกรณ์มอบให้ 
        หรือตำมท่ีควรกระท ำ เพ่ือให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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 ข้อ 86  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร  ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใด  ด ำรง
ต ำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่  หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว ให้รองผู้จัดกำร  หรอืผู้ช่วย           
ผู้จัดกำร   หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดไว้เป็นผู้รักษำกำรแทน 
 ข้อ 87  กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร   ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำร  ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน   กับบรรดำทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์   ตลอดจนจัดท ำ 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ของสหกรณ์  เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 
 ข้อ 88   เจ้ำหน้ำที่อื่น  นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำง  และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อ่ืน   
ตำมควำมจ ำเป็น  เพ่ือปฏิบัติงำนในสหกรณ ์ทั้งนี้ ตำมระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

ที่ปรึกษำและผู้ประสำนงำน 
 ข้อ 89  ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิควำมสำมำรถ  และเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำหรือท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์ได้เพ่ือให้ควำมเห็นแนะน ำ  ในกำร
ด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์   ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 
 ข้อ 90  ผู้ประสำนงำน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจแต่งตั้งผู้ประสำนงำนจำกสหกรณ์  หรือบุคคล       
ภำยนอกให้ช่วยด ำเนินกำรในกิจกำรเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 
          

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 ข้อ 91 ผู้ตรวจสอบกิจกำร   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิก  หรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ   ควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบัญชี  กำรบริหำรจัดกำร  เศรษฐศำสตร์กำรสหกรณ์  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์   และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำร  จำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   หรือ
หน่วยงำนอื่นที่ได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   และไม่มีลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบ
กิจกำร  ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์   เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์  จ ำนวนสำมคน  หรอืคณะผู้
ตรวจสอบกิจกำรสำมคน 
                 กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร   ต้องมีหัวหน้ำคณะหนึ่งคน   ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ 
ไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  กำรบริหำรจัดกำร  เศรษฐศำสตร์  กำรสหกรณ์  มีหน้ำที่ควบคุมดูแล
กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบกิจกำร   และให้ประกำศชื่อหัวหน้ำคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรให้ที่
ประชุมใหญ่ทรำบด้วย 
  ข้อ  91/1 ขั้นตอนและวิธีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศ 
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร  และพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรที่มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  และน ำเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจกำรที่ผ่ำนมำ  คัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
โดยวิธีลับ  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด  เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร  หำกมีคะแนนเท่ำกันให้ประธำนออกเสียง
เพ่ิมอีกหนึ่งเสียง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล ำดับคะแนนรองลงมำ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส ำรองจ ำนวนไม่เกินสำมคน 
 ข้อ  92 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร   ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำ 1 ป ี
ทำงบัญชีของสหกรณ ์ถ้ำเม่ือครบก ำหนดเวลำแล้ว ยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำได้ 
  ข้อ  92/1  กำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
                                ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
           (1) ถึงครำวออกตำมวำระ 
           (2) ตำย 
           (3) ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร  หรือยื่น 
      ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
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     (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ หรือ 
         นิติบุคคล ออกจำกต ำแหน่งทั้งคณะหรือรำยบุคคล  
     (5) นำยทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่ำขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบ 
         นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด              
 ข้อ 93  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร  คณะผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ 
  (1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง 
       ของสหกรณ์ เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
  (2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  เพ่ือ 
      ประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่อ่ืน ๆ 
       และสหกรณ์ทั้งทำงวิชำกำร  และทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ 
  (3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำง 
      และหลักประกัน 
  (4) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและกำรใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์ 
  (5) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพ่ือพิจำรณำหำทำงปรับปรุงแผนงำน 
      ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่ำงๆของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  (6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ ์หรือกิจกำรอ่ืน ๆ 
       ตำมท่ีเห็นสมควร หรือที่เห็นว่ำจะก่อให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  
      กำรตรวจสอบกิจกำรและกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องปฏิบัติงำน 
ตำมแนวปฏิบัติกำรตรวจสอบกิจกำรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด                                
  ข้อ 93/1  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ   ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ประจ ำเดือน  และประจ ำปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลำยลักษณ์อักษร   และเข้ำร่วมประชุม   เพ่ือแจ้งผล
กำรตรวจสอบประจ ำเดือน  ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป   และรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
  กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจกำรพบว่ำมีเหตุกำรณ์ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกของ  สหกรณ์
อย่ำงร้ำยแรง  หรือสหกรณ์มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ค ำสั่ง  ประกำศ  หรือค ำแนะน ำของทำง
รำชกำร  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม หรือค ำสั่ง  ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิก  
และสหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง  ให้แจ้งผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทันที   เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข  และให้
จัดส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวต่อส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์   และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด / ส ำนักงำนส่งเสริม
สหกรณ์  กรุงเทพมหำนครที่ก ำกับดูแลโดยเร็ว   ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ติดตำมผลกำรแก้ไขตำมรำยงำนกำร
ตรวจสอบ   และส ำเนำรำยงำนผลกำรแก้ไข  และผลกำรติดตำมของผู้ตรวจสอบกิจกำรต่อส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ ์  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด  หรือส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครที่ก ำกับดูแล  
  ข้อ 93/2  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร  กรณีผู้ตรวจสอบกิจกำรปฏิบัติ   หรือละเว้นกำร
ปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย   
ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์  หรือหำกตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย   อันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
                    กำรพิจำรณำควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำรให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่ 
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หมวด 10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 94 ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ    
เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์   
รวมทั้งในข้อ  ต่อไปนี้ 
   (1)   ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์ 
   (2)   ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน 
   (3)   ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์ 
   (4)   ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
   (5 )  ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ 
   (6)   ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 
   (7)   ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และข้อบังคับเก่ียวกับกำรท ำงำน 
   (8)   ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ 
   (9)   ระเบียบว่ำด้วยที่ปรึกษำและท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
   (10) ระเบียบว่ำด้วยกำรก ำหนดหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
   (11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก ำหนดไว้ให้มีเพ่ือสะดวก และ 
          เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 
         เฉพำะระเบียบใน (1) (2) (4)  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อน  จึงจะใช้
บังคับได้  ระเบียบใน (10)  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมใหญ่ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ก ำหนดใช้แล้ว  ให้ส่งส ำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ 
 ข้อ 95  กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหำย 
โดยประกำรใด ๆ ก็ด ีหรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตำมข้อ 17 ( 2) แต่มิได้ช ำระตำมเรียกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีตำมก ำหนดอำยุควำม 
 ข้อ 96  กำรตีควำมในข้อบังคับ  ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหำ
นั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์   เพ่ือขอค ำวินิจฉัย   และให้สหกรณ์ปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อ 97  กำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อำจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้
โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกที่มำประชุม
ให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนกำรแก้ไขเพ่ิมเติม   หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์   ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว กำรแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือ
เปลี่ยนใช้ข้อบังคับจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
   กำรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น จะกระท ำได้  ก็ต่อเมื่อ
ได้แจ้งข้อควำมที่เสนอให้พิจำรณำนั้น  โดยเตรียมส ำนวนไปให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ   พร้อมหนังสือแจ้งนัดประชุม 
 ข้อ 98  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องยกเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดกำรช ำระบัญชี  
โดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำย  ว่ำด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมดอกเบี้ย   และช ำระหนี้สิน
อ่ืนๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด  ให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำย ตำมล ำดับต่อไปนี้ 
  (1)  จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 
  (2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว   แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
  (3) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ 22 (2)  
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        เงินที่จ่ำยตำมข้อ(2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิที่สหกรณ์
หำได้ระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์  กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำมข้อ 22 (4) ในปีนั้น 
       ตำมมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อำจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภำยในถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน  หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สำมเดือนนับแต่วันที่ช ำระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 99  ในกรณีที่สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำสำมพันคน  ภำยหลังจำกท่ีได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคับนี้แล้ว
ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมำชิก ตำมข้อ 60  ให้เสร็จสิ้นก่อนกำรประชุมใหญ่  ครำวต่อไป 
 ข้อ 100  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำย  ว่ำด้วยสหกรณ์   ตลอดจนค ำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง      
ข้อบังคับนี้ด้วย  
 
                                                      **************** 
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