ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
พ.ศ. 2563

ตามมติของที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด เมื่อวันที่ 18 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด พ.ศ. 2563”
ข้อ บั งคั บ นี้ ให้ ใ ช้ บัง คั บ ตั้ง แต่วั น ถั ดจากวัน ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จดทะเบี ย น ให้ ยกเลิ ก
ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฉ บั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ นั บ แต่ วั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
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ข้อบังคับ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
พ.ศ. 2563

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
ที่ตั้งสานักงาน(ใหญ่) เลขที่ 2/2 ถนน เชียงใหม่ – เชียงราย หมู่ที่ 3
ตําบล เชิงดอย อําเภอ ดอยสะเก็ด
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
ท้องที่ดาเนินงาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้เป็นรูปเกลียวเชือกอยู่ในวงกลมและมีชื่อ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด อยู่รอบวงกลมด้านนอก
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หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อ ส่ง เสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมาจําหน่ายแก่สมาชิก
(2) รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือ
แปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
(3) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(7) ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
การประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ข้อ 3 อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทํา
การดังต่อไปนี้
(1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา หรือปิดกั้นทํานบเหมืองฝาย จัดระบบการส่งน้ํา ระบายน้ํา
และอํานวยการใช้น้ําเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร
(2) จัดให้มีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
(3) จัดให้มียานพาหนะขนส่ง เครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือปศุสัตว์ เกี่ยวกับ การ
ผลิตทางการเกษตรสําหรับให้บริการแก่สมาชิก
(4) จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด
(5) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(6) รับ ฝากเงิ น จากสมาชิก หรือ สหกรณ์อื่ น หรื อ สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ซึ่ ง มี
สมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด
(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(8) ซื้ อ หุ้ น ของธนาคารซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่
สหกรณ์
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(9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(10) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ
เจริญ แก่กิจการของสหกรณ์
(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรือลงทุนอย่ างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด
(13) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(14) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา กลุ่มรวมกันผลิต กลุ่มรวมกันซื้อ กลุ่มรวมกันขาย และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ
(15) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(16) ขอหรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการจากทางราชการ หน่ ว ยงานของ
ต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
(17) การกระทําต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซื้อหรื อให้เช่า ซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรื อจําหน่า ย
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
(1) ขายหุ้นให้แก่สมาชิก
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละ 10 หุ้น
(2) ถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ ในอัตราห้าหุ้นต่อจํานวนเงินกู้ทุก ๆ หนึ่งพันบาท เศษของ
หนึ่งพันบาทให้ถือเป็นห้าหุ้น เว้นแต่การกู้คราวนั้นสมาชิกขอรับเป็นสิ่งของก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้
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(3) นอกจากถือหุ้นตาม (1) และ (2) แล้ว สมาชิกจะขอถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อม
ทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่ อสมาชิก ภาพของสมาชิก สิ้น สุด ลง สหกรณ์มี สิท ธินํ า เงิ นตามมูล ค่า หุ้ นที่ สมาชิ กมี อยู่ ม า
หักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7 การชาระค่าหุ้น สมาชิกต้องชําระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้
(1) การชําระค่าหุ้นตาม ข้อ 6 (1) และข้อ 6 (3) นั้น จะต้องชําระเต็มมูลค่าหุ้นใน
คราวเดียวภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(2) การชําระค่า หุ้นตามข้ อ 6 (2) จะต้องชําระค่า หุ้นทุ กคราวที่ไ ด้ รับเงินกู้ จาก
สหกรณ์
ข้อ 8 การโอนหุ้นของสมาชิก การโอนหุ้นซึ่ง สมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์จะทําได้โดยเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกผู้โอนได้ออกจากสหกรณ์ และจะโอนหุ้นซึ่งชําระเต็มมูลค่าแล้วเท่านั้น
(2) สมาชิกผู้โอนไม่มีหนี้สินของตนซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง
(3) ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ หรือผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการดําเนินการตก
ลงให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
การโอนหุ้นต้องทําเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กําหนดไว้ โดยลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับ
โอน มีพยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ
เมื่อ สหกรณ์ไ ด้ส อบสวนพิจ ารณาแล้ว ปรากฏว่า การโอนหุ้น ได้ก ระทํา โดยถูก ต้อ งและ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น และได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนหุ้น
แล้วเสร็จ จึงเป็นอันรับรองการโอนหุ้นนั้น ๆ
ข้อ 9 การแจ้งความจานงเพื่อโอนหุ้น สมาชิกซึ่งประสงค์จะโอนหุ้นโดยถูกต้องตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้อ 8 (1) และ (2) แต่ไม่อาจหาสมาชิกผู้รับโอนได้จะแจ้งความจํานงเพื่อโอนหุ้นไว้ต่อสหกรณ์
เป็นหนังสือก็ได้ เมื่อสหกรณ์ได้รับแจ้งเช่นนั้นแล้วถ้ามีสมาชิกอื่นมาขอถือหุ้น สหกรณ์จะจัดให้ทําความ
ตกลงกันโอนหุ้น ซึ่งรับแจ้งความจํานงไว้นั้นก่อนการออกหุ้นใหม่
ข้อ 10 การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
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หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 11 การดาเนินงาน สหกรณ์ต้องทําธุรกิจบริการสมาชิกโดยการให้เงินกู้ รวมกันผลิต
รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเปิดโอกาส
ให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองตามกําลังความสามารถ

การรับฝากเงิน
ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็น สมาชิก
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 13 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ไ ด้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งชําระหนี้
เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ไ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 14 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 15 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด โดยให้คํานึง
ถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 16 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงิน การกู้ยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จํา เป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดัง ว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 17 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 16

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 18 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรั ญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย
ข้อ 19 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดํา เนินการต้องดําเนิน การในทางอันสมควร
เพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทําที่สํานักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มี
กรณีอันจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร
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ข้อ 20 การบั ญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ ส หกรณ์ จั ด ให้ มี ก ารทํ า บั ญ ชี ต ามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญ ชีและเอกสารประกอบการลงบัญ ชีไว้ที่สํานักงานของ
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่น
ที่ไ ม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญ ชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญ ชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
ข้อ 21 การเสนองบการเงินประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ
งบการเงินประจําปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจําปี และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบการเงินประจําปี
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ ง ให้ สหกรณ์เ ก็ บรั กษารายงานประจํา ปี แสดงผลการดํา เนิ น งาน งบการเงิ น ประจํ า ปี
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก
ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 22 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
สมุ ดรายงานการประชุ ม ใหญ่ การประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิน การ การประชุม คณะกรรมการอื่ น
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ต่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ให้ ส หกรณ์ ร ายงานการเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบี ย นหุ้ น ต่ อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
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การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 23 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 24 การกากับ ดูแ ลสหกรณ์
เมื่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ รองนายทะเบี ยนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ออกคําสั่ง
เป็น หนัง สือ ให้ค ณะกรรมการดํ าเนิ นการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ต รวจสอบกิจ การ ผู้จัด การ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือ
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุ ม หรือเข้ามาตรวจสอบในสํานักงานของ
สหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์
ให้ผู้ ซึ่ง เกี่ ยวข้ องตามความในวรรคแรกปฏิ บัติ ตามคํา สั่ง และอํ านวยความสะดวกให้ค วาม
ช่วยเหลือและให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 25 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับ กิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 26 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ประจําปี
ให้จัดสรรเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่า บํารุง สันนิบาตสหกรณ์แห่ ง
ประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรร
ได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชํา ระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กํา หนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็ น เงิ น เฉลี่ ย คื นให้ แ ก่ส มาชิก ตามส่ ว นธุร กิ จ ที่ส มาชิก ได้ ทํา ไว้ กับ สหกรณ์ ใ น
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ
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(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทั้งนี้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
(5) เป็นทุนสวัสดิการสังคมหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(8) เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(9) เป็นเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(10) เป็นเงินกองทุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(11) เป็นเงินกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(12) เป็นเงินกองทุนสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(13) เป็นเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(14) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กํา หนด
ระเบียบสําหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

ทุนสารอง
ข้อ 27 ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 26 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่ มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิไ ด้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้ นําเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 26 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่ สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลง
ก็ดี หรือปรากฏว่าจํานวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
ข้อ 28 สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
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หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 29 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้
ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 30 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(2) เป็ น ผู้ ที่ มี อ าชี พ ทางเกษตรกรรมหรื อ มี กิ จ การร่ ว มกั น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูใ่ นท้องที่ดําเนินงานของสหกรณ์
เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกําหนดสองปี

นับแต่วันที่ถูกออก
(8) ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอื่นที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
ข้อ 31 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กําหนดไว้ เพื่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
กรณีสหกรณ์มีกลุ่มสมาชิก ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หรือ
หมู่บ้านใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มเพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่ม
สมาชิกสอบสวนพิจารณา
เมื่อที่ประชุมกลุ่มกลุ่มสมาชิกได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ข้อ 30 ทั้งที่ประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวน
ผู้ที่เข้าประชุมแล้ว คณะกรรมการดําเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัครนั้นได้
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร ซึ่ง ที่ประชุมกลุ่ม
รับรองแล้วนั้น มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือจนครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มซึ่งรับรองนั้น
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ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ ให้ที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 32 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 33 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ รุ่ง เรืองและ
มั่นคง
ข้อ 34 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อ สกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อ ยู่ สมาชิกคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนั บแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 35 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึง แก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้อง
ทําเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือ
ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อ 40 และข้อ 41
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้ แสดงว่ า สมาชิ ก นั้น ๆ ได้ถึ ง แก่ ความตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย เมื่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิก
ได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 36 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30
(4) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 37 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน
เงินกู้หรือหนี้สินอื่นที่ผูกพันจะต้อ งชํา ระต่อ สหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ไ ด้โ ดยแสดงความ
จํานงเป็นหนังสือต่อ คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 38 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) มีกรณีใด ๆ ซึ่งสหกรณ์ต้องเรียกคืนเงินกู้
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(3) ขาดชําระเงินค่าน้ํา ค่าบํารุงที่ดิน ค่าเช่า ค่าบริการหรือเงินอื่นใดให้เสร็จภายใน
เวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) ได้ รั บโทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึง ที่ สุ ดให้ จําคุ ก เว้ นแต่ ความผิ ดลหุ โทษหรื อ
ความผิดที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(5) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
หรือของที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่า
ในฐานะสมาชิกหรือในขณะทําหน้าที่กรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรือเสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถู ก ให้ อ อกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ โ ดยให้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
คณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การภายในหกสิ บวั น นั บ แต่ วั นที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ให้ อ อกจากสหกรณ์ คํา วิ นิ จ ฉั ย ของ
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ 39 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว
ข้อ 40 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี สิทธิไ ด้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิไ ด้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนภายหลังวันสิ้นปี
ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุ มใหญ่มีมติ
ให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
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ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง
วันสิ้นปีทางบัญชีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้ สินทั้งสิ้น
แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ กําหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 41 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 40 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 42 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นโดยรวมสมาชิกผู้มีถิ่นอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกได้
การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหาร
กลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 43 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียง
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 44 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจํา
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ข้อ 45 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดําเนินธุรกิจ
กับสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) (ก) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ
(ข) เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 46 วิธีรั บสมัครสม า ชิ ก ส ม ทบ ผู้ป ระสงค์ส มัค รเข้า เป็น สมาชิก สมทบต้อ งยื ่น
ใบสมั ค รถึ ง สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก
ตามข้อ 45 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบั ติถูกต้อง
ตามที่กําหนดในข้อ 45 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับ เข้า เป็น สมาชิก สมทบได้ แ ละต้อ งจัด ให้
ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือ
ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 47 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้อ งชํา ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ แก่สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า นี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 48 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยสิบหุ้นแต่ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด
ข้อ 49. สิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลและรับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และประเภทออม
ทรัพย์พิเศษ
(3) มีสิทธิกู้เงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองที่มีอยู่ใน
สหกรณ์
(4) ร่วมดําเนินงานด้านธุรกิจซื้อ ธุรกิจขายของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
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(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เป็นกรรมการดําเนินการ
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 50 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 51 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์
ได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 52 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
ข้อ 53 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
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ข้อ 54 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้ งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่
ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนัง สือตั้ง ผู้รับโอนประโยชน์ดัง ว่านี้ ให้ทําตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รั บโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว
ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในข้อ 55 และข้อ 56
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แ สดงว่ าสมาชิ กสมทบนั้ น ๆ ได้ถึ ง แก่ ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด้ วย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไ ม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกํา หนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 55 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบ
มีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิไ ด้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสํา หรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยใน
เมื่อ ที่ประชุ มใหญ่มีม ติใ ห้จัด สรรกํา ไรสุ ทธิ ประจํา ปีนั้น แล้ว ก็ไ ด้ สุ ดแต่ จะเลือ ก ส่วนเงิน รับ ฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 50 (5) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ ายค่ า หุ้ นภายหลั ง วัน สิ้ นปี ท างบั ญ ชี โดยขอรับ เงิ นปั น ผลและเงิ นเฉลี่ ยคื น ในปี นั้ นภายหลั ง ที่
ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่าย
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่า หุ้นจ่ายคืนต่ อหุ้นให้เป็นปั จจุบันทุกปี และมูลค่าดั ง กล่าวจะต้อ งไม่สูง กว่า มูลค่าต่อหุ้น ที่
กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 56 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 55 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 57 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ ไม่ว่า เพราะเหตุใด ให้ค ณะกรรมการดํา เนินการถอนชื่อสมาชิ ก สมทบรายนั้ น ออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 58 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กําหนด
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 59 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
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สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้ง หมด หรือไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่ วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 60 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า 500 คน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 61 การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และให้ดําเนินการเลือกตั้ง
ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) การเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนสมาชิ ก คราวหนึ่ ง ๆ ให้ ก ระทํ า ในที่ ประชุ ม กลุ่ ม ก่ อ นการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือ
ตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก
สิบแปดคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งคนในจํานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวน
ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 62 การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 63 ตาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่ง ร้อยคนหรือเหลือไม่ถึง
สามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้ง หมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิกให้ครบ
ตามจํานวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่ง ได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่ง
ตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
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ข้อ 64 การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้อ ยกว่า เจ็ด วัน แต่ ถ้ าการประชุมนั้นเป็นการด่ วนอาจแจ้ ง ล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้ งนี้ ให้ ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ เลขานุก ารเป็น ผู้ล งลายมือ ชื่อ ในหนัง สือ นั้น และต้อ งแจ้ง ให้
เจ้า หน้า ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดี ยวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้ แทนสมาชิก มาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของจํา นวนผู้แทนสมาชิกทั้ง หมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้ งใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การ
เลือกตั้งนั้นจะมีการรับสมัครล่วงหน้าและเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไป
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 66 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามข้อ 65 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง หนึ่ง
ภายในสิบสี่ วันนั บแต่ วั นที่นั ดประชุมใหญ่ครั้ ง แรก ในการประชุมครั้ง หลั ง นี้ถ้ ามิใช่ การประชุ มใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิ บคน
ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 65
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 67 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิ ก และวินิ จฉัยข้ ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่ งมิไ ด้รับเลือกเข้ าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) อนุมัติงบการเงินประจําปีและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
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(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) กําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
(8) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ ม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเ คราะห์ แ ละปฏิบั ติ ตามคํา สั่ ง หรื อหนั ง สื อ หรื อ คํา แนะนํ า ของนายทะเบี ย น
สหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กํ า หนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะทํ า เป็ น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 68 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น และให้คณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์มอบหมายการ
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 69 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก 8 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ในระหว่ างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานของสหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง ที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูก สั่ง ให้พ้นจากตําแหน่ง กรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชําระหนี้จาก
คณะกรรมการดําเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะได้วินิจฉัยว่า การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทําหรือเจตนาของสมาชิก
(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ 70 อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที ่ค ณะกรรมการดํ า เนิน การมอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
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(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที ่ค ณะกรรมการดํ า เนิน การมอบหมายให้ ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 71 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง ในวาระเริ่ ม แรกเมื่ อ ครบหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับ ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น ) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่ง พ้นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกตั้ง ซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
กรณีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยู่ในตําแหน่งประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการเดิม ของตน
เสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคแรก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 72 การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํ า นงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ นการ หรื อ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
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(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (8)
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้ง หมดใน
ขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดําเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ลงมติ ถ อดถอนให้ ก รรมการดํ า เนิ น การพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้
ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้น เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะและอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 73 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 72 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่ง
อยู่ดํ าเนิน การต่อ ไปจนกว่า จะมีก ารประชุม ใหญ่ซึ่ ง จะได้ มีก ารเลือ กตั้ ง กรรมการดํ าเนิ นการแทนใน
ตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้า ที่
แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่ง ที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 74 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระแต่ต้องให้มีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สําคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ง เสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดํ าเนินการ ต้องมีกรรมการดํา เนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ข้อ 75 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) พิจ ารณาดํ า เนิ น การในเรื่ อ งผลิ ต ผลและผลิต ภั ณ ฑ์ข องสมาชิ กหรื อ ที่ซื้ อ จาก
สหกรณ์อื่น หรือบุคคลอื่นเพื่อจําหน่าย
(3) พิจารณาดําเนินการเรื่องการจัดซื้อสิ่งของที่บรรดาสมาชิกมีความต้องการมา
จําหน่าย
(4) วางข้อกําหนดและระเบียบวิธีการในการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้ง กําหนดค่าเช่า
ค่าบริการอื่น ๆ ที่สมาชิกจะต้องชําระ
(5) พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ขออนุมัติง ดเว้นค่าบํารุง
ที่ดิน
(6) พิจารณาดําเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ทางการเกษตรและ
ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม
(7) พิจารณาในเรื่อ งการรับ ฝากเงิ น การกู้ ยืมเงิน การให้ เงินกู้ และการฝากหรื อ
ลงทุนเงินของสหกรณ์
(8) พิจ ารณาเรื่ องกิ จ กรรมกลุ่ม รวมกั น ผลิต รวมกั น ซื้อ รวมกั น ขาย สะสมเงิ น
กองกลางของกลุ่ม และรวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก
(9) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ย วกับ ทรั พย์สิ น ดั ง ระบุไ ว้ ในวัตถุ ประสงค์ ของ
สหกรณ์
(10) ค้ํา ประกันเงิ นกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่ง เสริมสหกรณ์ โดยรับผิ ดชอบการ
ค้ําประกันในฐานะส่วนตัว
(11) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(12) กําหนดและดําเนิน การเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจําปี
และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(13) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(14) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(15) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(16) พิจารณามอบหมายอํา นาจหน้า ที่ใ นการดํา เนิ นงานให้ แก่ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
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(17) พิ จาร ณาดํ า เ นิ น ก าร แต่ ง ตั้ ง และ ถอ ดถ อ น คณะ ก ร ร ม ก าร อื่ น หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(18) พิจ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ง หรื อจ้ า ง และกํ า หนดค่ า ตอบแทนของผู้ จั ด การ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(19) พิจารณากําหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
(20) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(21) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(22) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่ง บรรดาทะเบียน สมุดบัญ ชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์
(23) พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ความเห็ น ของ
ผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(24) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนัง สือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบีย น
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(25) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(26) ฟ้ อ ง ต่ อ สู้ หรื อ ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสหกรณ์ หรื อ ประนี ป ระนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(27) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้
ข้อ 76 ความรั บผิด ของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีค ณะกรรมการดําเนิน การ
กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่ อในการปฏิบัติหน้ าที่ของตน
จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อั นเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญ ชี หรือ กิจ การหรือ ฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญ ชีห รือ ตามรายงานการ
ตรวจสอบ เป็ น เหตุใ ห้ สหกรณ์ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย คณะกรรมการดํา เนิ น การต้ อ งรั บ ผิ ดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 77 คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จากกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
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ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 78 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุ มดูแ ลการจัดทํ างบการเงินประจํา ปี และรายงานประจํ าปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัด สรรกํ าไรสุ ทธิ ประจํ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) จั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 79 คณะกรรมการเงิน กู้ คณะกรรมการดํา เนิ นการอาจตั้ ง คณะกรรมการเงินกู้ จาก
กรรมการดํ า เนิ น การ จํ า นวน 3 คน โดยให้ มี ตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ ก าร
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
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คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้ค ณะกรรมการเงิ นกู้ป ระชุ มกั นตามคราวที่มีกิ จธุร ะแต่ จะต้องมีการประชุ ม กัน เดือ นละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 80 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เ งินกู้ มีห ลักประกั นตามที่ กํา หนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลา
การส่งชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ผ่อนผัน หรือเรี ยกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิ กออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่า ตกเป็ น
ผู้ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 69 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน
ข้อ 81 คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ได้ เ ท่ า ที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 82 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้ ก ารศึ ก ษาอบรมและเผยแพร่ แ ก่ ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก ารออมทรั พ ย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งใน
และนอกประเทศเพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม
ข้อ 83 คณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการการตลาด
จากกรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน โดยให้มีตําแหน่ง ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการการตลาดให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการการตลาดนั้น
ให้คณะกรรมการการตลาดประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการการตลาดหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการการตลาด ต้องมีกรรมการการตลาดเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการการตลาดทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการการตลาดรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข้อ 84 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการตลาด ให้คณะกรรมการการตลาดมีอํานาจและ
หน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การตรวจคุณภาพปริมาณสินค้า น้ํามันใส น้ํามันเครื่อง
วัสดุการเกษตร ตามเกณฑ์และมาตรฐาน
(2) ดูแลการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายให้แก่สมาชิกในปริมาณที่เพียงพอ
(3) ศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการตลาดสินค้าและผลผลิตเพื่อนํามา
พิจารณาในการดําเนินการ
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(4) พิจารณารวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการ
ขายหรือแปรรูปออกโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
(5) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับระเบียบมติ
หรือคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 85 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 86 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุม คณะกรรมการอื่น หรือ คณะอนุก รรมการ เช่น คณะกรรมการอํา นวยการ
คณะกรรมการเงิน กู้ คณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มกลุ่ม ให้ป ระธานกลุ่มหรือเลขานุก ารกลุ่ม (ถ้ามี ) เป็นประธานในที่ประชุ ม
ตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่ง เข้า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิ สามัญ ที่ส มาชิกร้องขอให้เรีย กประชุม ในกรณีที่ ที่ประชุมใหญ่ไ ด้มีม ติ
ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัว
ประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้ โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 87 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละที่ ป ระชุ ม กลุ่ ม สุ ด แต่ ก รณี สมาชิ ก และผู้ แ ทนสมาชิ ก จะมอบให้ ผู้ อื่ น
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตั ว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้
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ข้อ 88 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 89 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 90 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่ง ตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 69 (1) (2) (3) (4) (5) หรือเป็นที่ปรึกษา
สหกรณ์หรือเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทําหนัง สือสัญ ญาจ้างไว้เป็น
หลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า งผู้ จั ด การ ต้ อ งให้ ผู้ จั ด การรั บ ทราบและรั บ รองที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ดังกําหนดไว้ในข้อ 92 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือ จ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตําแหน่ง
ของผู้จัดการ
ข้อ 91 การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้
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ข้อ 92 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น โอนหุ้น แจ้ง ยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ รวมถึ ง กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ต ลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญเกี่ยวกับ
การซื้อขาย และการทําธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ รับผิดชอบในการรับ จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการ
ถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับ ผิ ด ชอบจั ด ทํ างบการเงิ น ประจํ า ปี รวมทั้ ง บั ญ ชี กํ าไรขาดทุ น และรายงาน
ประจํ าปีแสดงผลการดํ าเนิน งานของสหกรณ์เ สนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอ ให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
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(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ ตลอดจนผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการอนุญ าตให้
สํารองไว้ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงินของสหกรณ์ นอกจากจํานวนดังกล่าวนั้นเข้าฝาก
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(18) สํารวจผลิตผลและสินค้า อื่น ๆ ในตลาดต่ าง ๆ เพื่อ เป็นหลักในการพิ จารณา
ดําเนินกิจการของสหกรณ์ กับแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของ
ราคาผลิตผลและสินค้านั้น ๆ ด้วย
(19) ดูแลที่ดิน สํานักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสหกรณ์
(20) รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบการรั บ จ่ า ยเงิ น ทั้ ง ปวงของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น การถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนรวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน
(21) เป็นธุระในการส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตร การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือ
การประกอบอาชีพในหมู่สมาชิก การจัดทํางบสินทรัพย์และหนี้สิน งบรายได้และค่าใช้จ่ายกับทะเบียน
เกษตรกรรมอื่น ๆ สําหรับสมาชิก การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิก
ตลอดจนชักชวนการฝากเงินในสหกรณ์
(22) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด
(23) ค้ําประกัน เงินกู้ที่ สหกรณ์ กู้ยืมจากกรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ
ค้ําประกันในฐานะส่วนตัว
(24) ปฏิบัติง านอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการดําเนิ นการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมายหรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 93 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญ ญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึง
กําหนดก่อน และให้พ้นจากตําแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
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(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ได้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 94 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออก
นั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์ให้กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 95 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการ ภายใน 5 ปี นับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรื อสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะ
จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 96 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้ ง
ให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 97 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน ผลิตผลและสินค้าอื่น ๆ กับบรรดา
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ตลอดจนจั ด ทํ า งบการเงิ น ของสหกรณ์ เ พื่ อ ทราบฐานะอั น แท้ จ ริ ง ก่ อ นที่ จ ะ
ส่งมอบงาน
ข้อ 98 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติง านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 69 (1) (2) (3) (4) (5) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 99 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซึ่ง ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิ ตติมศัก ดิ์ไ ด้ เพื่อให้
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 100 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณ สมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้ง ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จํานวน 1 คน
กรณี ข องคณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ให้ มี หั ว หน้ า คณะหนึ่ ง คน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 101 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อนําเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี ลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ที่
ไม่ได้รับเลือกตั้งคะแนะรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน 1 คน
กรณีมีผู ้ต รวจสอบกิจ การคนใดต้อ งพ้น จากตํา แหน่ง ตามข้อ 103 (2) (3) (4) หรือ (5)
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 102 การด ารงต าแหน่ งผู้ ตรวจสอบกิ จการ ให้ ผู้ ตรวจสอบกิ จการอยู่ ในตํ า แหน่ ง ได้ มี
กําหนดเวลาสองปีทางบัญ ชี เมื่อ ครบกําหนดเวลาแล้วยัง ไม่มีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได้
ข้อ 103 การพ้นจากตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
ยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อ 104 อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลั กฐานและความถูกต้ องของการดําเนิ นธุ รกิ จแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิ บัติ งานตามแผนงานและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ตามวรรคก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดด้วย
ข้อ 105 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ประจําเดือนและประจําปี รวมทั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผ่านมา และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สหกรณ์หรือสมาชิกอย่างร้ายแรง
หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดํา เนินการทันทีเพื่อดํา เนินการแก้ไ ข
และจัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ที่กํากับดูแลทราบโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไ ขตามรายงานการตรวจสอบวรรคก่อน และสําเนา
รายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการให้สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ ที่กํากับ
ดูแลทราบด้วย

ข้อบังคับสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์การเกษตร

หน้า 38

ข้อ 106 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 107 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการซึ่งลงลายมือชื่อ
เข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกไม่ น้อยกว่าหนึ่ง ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้ง หมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อ คณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิ จารณาวาระการแก้ ไ ขเพิ่ มเติม ข้อ บัง คับ ให้ก ระทํา ได้ แต่ เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือ มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ
หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง ข้ อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติง านของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
(11) ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์
(12) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการส่งเสริมคุณภาพสมาชิก
(13) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสังคม
(14) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(15) ระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์
(16) ระเบียบว่าด้วยกองทุนกลุ่มสตรีสหกรณ์
(17) ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพสมาชิก
(18) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 109 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 13 และข้อ 108 (6) (7) แต่มิได้รับ
ชําระตามเรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 110 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้ คณะ
กรรมการดําเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวิ นิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยนั้น
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ข้อ 111 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสัง หาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 112 การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระ
บัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระ
บัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26 (2)
เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 26 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่ นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติข องที่ ประชุม ใหญ่ หรือด้ วยความเห็ นชอบของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ในกรณีที่ ไ ม่อ าจเรีย ก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 113 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 114 นับแต่วันที่ข้อบัง คับนี้ใช้บัง คับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบัง คับนี้
ถือใช้และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคั บนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบ
ขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้
ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(นายศรีนวล
ไทยตัน)
ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(นางแสงจันทร์
มะโนเกี๋ยง)
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เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน

เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ขอรับรองว่า ข้อบังคับทั้งห้าฉบับ มีข้อความถูกต้อง ตรงกัน

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(นายศรีนวล
ไทยตัน)
ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(นางแสงจันทร์
มะโนเกี๋ยง)

