
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

พ.ศ. 2564 
 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด 
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด พ.ศ. 2564” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่
ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 

พ.ศ. 2564 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

 ข้อ   1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
   ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรพัย์ครูนราธิวาส จำกัด 
   NARATHIWAT TEACHERS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED. 
   ชื่อย่อ  สอ.นธ. 
   ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
   ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที ่50 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 
   สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานและจัดตั้งสำนักงานสาขาสหกรณ์ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม  
สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
   

   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังนี้ 
   เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ระหว่างวงกลม 
   มีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 
 ในวงกลมชั้นในเป็นรูปคนกรีดยาง 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

  ข้อ  2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
   (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน
ไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
   (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
   (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
   (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
   (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 ข้อ 3.  อำนาจกระทำการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจ
กระทำการดังต่อไปนี้ 
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   (2) จัดหาทุนเพือ่ดำเนินกจิการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
   (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ ์
   (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
   (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
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   (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
   (11) ดำเนินการให้กูย้ืมเพ่ือการเคหะ 
   (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
   (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
   (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่ วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
   (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือ
ให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย 
จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

  ข้อ 4.  ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
     (1) ออกหุ้น 
     (2) รับฝากเงินจากสมาชิก 
     (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
     (4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 

 ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
  ข้อ 6.  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

   เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึง
บำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
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    ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 
    สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
   ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้
สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มี
สิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ไ ด้
และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
  ข้อ 7. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน  กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นนำ
เงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 
   เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้น
ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้น
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ 8.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 260 
เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้
ค้ำประกันจะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความ
จำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 9. การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่า
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 

การดำเนินงาน 

 ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงและกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์ 
   ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

  ข้อ 11.  การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ 
  (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อ่ืน  
  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย
ให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและ
จำกัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงและกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
   สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 
  ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
   ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรง
ตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
    (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ อันจำเป็นรีบด่วน 
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
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    (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพ่ือการ
อันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
นั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์ 
   (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ 
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  
คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความ
มุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตรา
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจ
ตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
    ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึง
กำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
   (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
   (2) เมื่อปรากฏต่อคณะ กรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น 
   (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
   (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
   ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ครั้ง
เดียวทั้งหมด หรืออาจชำระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทำหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้ 
   กรณีท่ีผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน เมื่อผู้ค้ำประกัน
ร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้  ผู้ค้ ำประกันชำระหนี้ ได้ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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 ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่
กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 41) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

 ข้อ 18. วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือ
การ ค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่า
นี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี
ตามข้อ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

  ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็น ผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนอง
ซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายกับผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะ กรรมการดำเนินการมอบหมายรวมเป็นสองคน 
   (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) 
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย สำหรับเช็คไม่ต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ 
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 ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ
รบัผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์
  ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
   ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น 
สำหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
   ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
   วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
  ข้อ 23.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงิน
ประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี 
   ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนารายงานประจำปี
กับงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
   อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานงบการเงินประจำปี
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิก
ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  
  ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น 
สมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
   ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
   ให้ สหกรณ์ ส่ งสำเนารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่กำกับดูแลภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีการประชุม 
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   ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้ น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
   สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกราย
อ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
ก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 26. การกำกับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มี
อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้  
   ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือและให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวง
กำหนด 

กำไรสุทธิประจำป ี

  ข้อ 28. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไร
สุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
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ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่
เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
    ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อ
สหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
    (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น  
    (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ 
    (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุ
ทุจริต 
    (5) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินรอ้ยละสิบของกำไรสุทธิ 
    (6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
    (7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
    (8) เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
    (9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
    การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้
กำหนดระเบียบสำหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

  ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้นำเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 
   จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 
   กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุม
ใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัด
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จำนวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฎว่าจำนวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงิน
จำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
  ข้อ 30. สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
   ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือ
จัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
   ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้
ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ  32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 60 ปี 
นับถึงวันที่สมัคร  
     (3) ก.เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือ
พนักงานราชการ ซึ่งได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรือกระทรวง
วัฒนธรรม หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดนราธิวาส หรือ 
          ข. เป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจำของสหกรณ์  หรือ 
         ค. เป็นพนักงาน หรือพนักงานบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลเมือง
ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการให้การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส หรือ 
         ง. เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 
จำกัด หรือ 
         จ. เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวัดนราธิวาส 
     (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ ในการให้กู้ยืม 
  ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด
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ไว้โดยต้องมีคำรับรองของผู้บังคับบัญชา แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาก็ให้
สามารถรับรองตนเองได้ 
   เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  
   ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
  ข้อ  35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
   (ก) สิทธิของสมาชิกมีดงันี้ 
    (1) เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
    (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
    (3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์
    (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
    (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 
   (ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การทีเ่ขม้แข็ง 
    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
   (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี
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ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามข้อ 32(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ 
เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ 
เมือ่สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
   การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิมนั้น  ให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 

  ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบ
ไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำ
ไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
   เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำ
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 45 และข้อ 46 
   ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนา
มรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้
ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น  
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

  ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  (4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32(3) ที่โอน หรือ
ย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
   (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

ข้อ 41. สมาชิกที่โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32(3) โดยไม่มีความผิด ถ้า
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สิน
ไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจไดร้ับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสื อต่อคณะกรรมการ 
ดำเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเหน็ว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
   คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบด้วย 
  ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดงัต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
    (2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด 
ทัง้นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
    (3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
    (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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    (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
    (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
    (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์หรือของที่ประชุมหน่วยที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ
ใด ๆ  
    เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวน
กรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เปน็อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
   สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์อาจยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ 
คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
  ข้อ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะ กรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
  อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานหน่วย (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุม
หน่วยทราบโดยเร็ว 
  ข้อ 45. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรี ยกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
   ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่
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เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจำตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(4) สหกรณ์จะจ่าย ค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5), (6) นั้น สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ ์
   ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
   เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป 
สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 46. การหกัจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 

 ข้อ 47. หน่วยสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งหน่วยสมาชิกขึ้น การจัดหน่วย การประชุมหน่วย
กิจกรรมของที่ประชุมหน่วย การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารหน่วย การดำรงตำแหน่ง การพ้น
จากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 

 ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียง
ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็น
การประจำ 
 ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย  
     ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือ 
     ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(2), (3) ที่บรรลุ
นิติภาวะซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมาชิก หรือ 
    (3) เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดีงาม 
    (4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
  ข้อ 51. วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตาม
ข้อ 50(2) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กำหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้
ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 
   เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้
ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
 ข้อ 53. การถือหุ้น ให้สมาชิกสมทบถือปฏิบัติในการถือหุ้นเป็นไปตามหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น 
โดยอนุโลม 
  ข้อ 54. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
    (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
    (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
    (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
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     (3) ได้รับบริการฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท ทั้งนี้  วงเงินฝากแต่ละ
ประเภทแตล่ะบัญชีต้องไม่เกินกว่าสิทธิของสมาชิกสามัญ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
    (4) ได้รับการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ ์  
    (5) กู้ยืมเงินได้ไมเ่กินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
    (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
    (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
    (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ ให้
เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
   (ค) สมาชิกสมทบไมใ่ห้มสีิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
    (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
    (3) เป็นกรรมการดำเนินการ 
  ข้อ 55. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ตาย 
   (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    (3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
   (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
   (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50 
   (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
    กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ ข้อ
50(3) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไม่เป็นเหตุให้สมาชิก
สมทบรายนั้นๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพ 
    ให้สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ข้อ 50 ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้
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  ข้อ 56. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะ กรรมการ
ดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออก
จากสหกรณไ์ด ้
  ข้อ 57. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
   (2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
    (3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่
ว่าโดยประการใด ๆ 
 ข้อ 58. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ข้อ 59. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อ
ตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำ
ตามแบบท่ีสหกรณก์ำหนด 
   ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้
แล้ว  ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
   เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงนิเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือ
เงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้
ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 60 และข้อ 61 
   ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่
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ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ท้ังสิ้น 
  ข้อ 60. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55(1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็
ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
   ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทาง
บัญชีใหม ่
   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55(3) สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55(5), (6) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
   ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้
คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วย
ขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ
คำนวณ 
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   เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป 
สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทนุสะสม 
  ข้อ 61. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวน

เงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ

สหกรณ์ออกก่อน 

  ข้อ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

  ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ  รวมทั้ง
พิจารณาเรื่องท้ังปวงตามท่ีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กำหนด 
   การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  ข้อ 64. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมชิักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
   สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะ กรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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  ข้อ 65. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้
การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

  ข้อ 66. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 
   (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และให้ดำเนินการ
เลือกตั้งตามระเบียบของสหกรณ ์
   (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมหน่วยก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานหน่วยหรือเลขานุการหน่วย 
(ถ้ามี) หรอืตัวแทนหน่วยแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในหน่วยของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
   (3) ให้ที่ประชุมหน่วยดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวน
สมาชิกยี่สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน ในจำนวนนี้ให้ประธานหน่วย และเลขานุการหน่วย (ถ้ามี) เป็นผู้แทน
สมาชิกโดยตำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่หน่วยพึงเลือกตั้งได้ 
   อนึ่ง จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
   (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มี
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน 

  ข้อ 67. การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
   (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
   (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมหน่วยซึ่งตนสังกัด 
   (3) ย้ายหรือโอนออกจากหน่วยที่ตนสังกัด 
   (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5) ที่ประชุมหน่วยซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

  ข้อ 68. ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อน ถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่
ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด ก็ให้ที่ประชุมหน่วยดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้
ครบตามจำนวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่
กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

  ข้อ 69. การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ 
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ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น 
และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ใน
โอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

  ข้อ 70. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทน
สมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการ 
   ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุม
แทนตนไม่ได้ 

  ข้อ 71. การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 70 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีก
ครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่ การ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้ งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 70 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

  ข้อ 72. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ ์
   (2) พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (3) อนุมัติงบการเงินประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
   (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ จาก
คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
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   (5) กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (6) กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
   (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
   (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์ 
   (9) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ ์
   (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
   (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  ข้อ 73. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จนกว่า
ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกจะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

  ข้อ 74. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด แบ่งออกเป็น 14 หน่วย และให้มีกรรมการ
หนว่ยละ 1 คน ตามลำดับดังนี้    
   1) หน่วยจังหวัด   
   2) หน่วยอำเภอเมือง  
   3) หน่วยอำเภอระแงะ   
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   4) หน่วยอำเภอสุคิริน   
   5) หน่วยอำเภอตากใบ   
   6) หน่วยอำเภอสุไหงโกลก   
   7) หน่วยอำเภอรือเสาะ  
   8) หน่วยอำเภอบาเจาะ 
   9) หน่วยอำเภอสุไหงปาดี   
   10) หน่วยอำเภอเจาะไอร้อง   
   11) หน่วยอำเภอศรีสาคร   
   12) หน่วยอำเภอยี่งอ   
   13) หน่วยอำเภอแว้ง   
   14) หน่วยอำเภอจะแนะ  
   ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่แบบลับ หรือแบบเปิดเผยก็ได้ 
   ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ์ 
   ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

   (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
   (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   (6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชำระ
หนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้
เกิดข้ึนจากการกระทำหรือเจตนาของสมาชิก 
   (7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
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   (8) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
  ข้อ 75. อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
    (ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ 
     (4) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
   (ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
     (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
     (3) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
   (ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
     (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้ง 
     (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่
เสมอ 
     (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี 
     (4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (ง) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 
      (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
    (2) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
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  ข้อ 76. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระออกจาก
ตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
   เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่
ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
   กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกนั 
   กรณีตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ใน
ตำแหน่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
   ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และ
ให้นำความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 77. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
   (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
   (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
   (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
   (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
   (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
   (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
   (9) ย้ายหรือโอนออกจากหน่วยที่ตนสังกัด 
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  ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการ
มีเหตุตาม (8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการ
ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้น
จากตำแหน่ง 
   กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะและอยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 

  ข้อ 78. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 77(7)) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรง
ตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
แทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์
ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัด
เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็วเฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่
ว่างลง 
   ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความ
ในวรรคก่อนเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยัง
มิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการอ่ืนขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
   กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
  ข้อ 79. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
   ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญอ่ืน ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
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  ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อ 80. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
   (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ ์
   (3) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
   (4) ค้ำประกันเงินกู้ทีส่หกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 
   (5) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
   (6) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปี
และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
   (7) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
   (8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
   (9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจาก
การเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
   (10) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
   (11) พิ จารณ าดำเนิ น การแต่ งตั้ งและถอดถอนคณ ะกรรม การ อ่ืน  ห รือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
   (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
   (13) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
   (14) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
   (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
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   (16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
   (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ์
   (18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
   (19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
   (20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
   (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น
กำหนดไว้ 
  (22) อำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
  ข้อ 81. ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ
กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงาน
การตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 

  ข้อ 82. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อำนวยการจากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้
คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
   ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 
   คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะ กรรมการอำนวยการนั้น 
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   ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได ้
   ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ข้อวินิจฉัยทั้ งปวงของคณะ กรรมการอำนวยการ ให้ เสนอคณะกรรมการ 
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
  ข้อ 83. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้
ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รกัษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
   (2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
   (4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ ์
   (5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
   (6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
   (7) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
   (8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
  ข้อ 84. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จาก
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
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  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 
  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
  ข้อ 85. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญา 
  (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  

  (5) ดำเนินการเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
  (6) ดำเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอนทรัพย์ที่จำนองไว้เป็น
ประกันหนี้ของลูกหนี้ ชำระหนี้ก่อนการบังคับจำนองไม่น้อยกว่าหกสิบวันในกรณีบุคคลอ่ืนเป็ นผู้
จำนองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้นั้น จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จำนองภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ 
   (7) พิจารณาเรื่องการลดจำนวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติด
พันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้ำประกันด้วย เสนอให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
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  ข้อ 86.คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จำนวน 9 คน 
โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่ มีกิจธุระ แต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
    ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติ งานให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
  ข้อ 87.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
  (3) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้
จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
  (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้ง
ในและนอกประเทศ เพ่ือนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม 
  (6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานสหกรณ์ และรายงานผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ 

ข้อ 88. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการอาจ
มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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ประธานในที่ประชุม 

  ข้อ 89.ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมหน่วย ให้ประธานของหน่วยหรือเลขานุการหน่วย (ถ้ามี)  เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานหน่วยหรือเลขานุการหน่วยไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่
ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่
ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามีการร้อง
ขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้ โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้
ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีที่ไม่
อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยต่อเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่า
สมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะ
หมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่
ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นแทน 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

  ข้อ 90. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมหน่วยสุดแต่กรณี สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืน
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

  ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะ
ออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
   ข้อ 91. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
   (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (2) การควบสหกรณ์ 
   (3) การแยกสหกรณ ์
   (4) การเลิกสหกรณ ์

รายงานการประชุม 

  ข้อ 92. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  การประชุมหน่วย การประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลง
ลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานใน
ที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

  ข้อ 93. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการ
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ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
  ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร 
   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการ
ให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ 
  ข้อ 94. การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกำหนด
ระยะเวลาหรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้ 
  ข้อ 95. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
    (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
    (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 
    (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
    (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
    (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหก
เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
    (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
    (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
    (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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    (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  
     (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (11) จัดทำแผนงานและงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ 
     (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
     (14) ปฏิบัติการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
     (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
     (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
     (17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการอนุญาต
ให้สำรองไว้ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงินของสหกรณ์ นอกจากจำนวนดังกล่าว
นั้นเข้าฝากตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
     (18) ดูแลที่ดิน สำนักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของสหกรณ์ 
     (19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง
ตลอดจนรวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 
     (20)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 
     (21)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 
     (22) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ 
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทำ เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 96. การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ  จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

   (1) ตาย 
   (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
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   (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กำหนด 

   (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดในสัญญาจ้าง  
   (5) ถูกเลิกจ้าง 
   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า

ได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 97. การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะ
ออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการ
สหกรณ์ให้กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน 
  ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้
รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
  ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้ จัดการ  ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนผู้ จัดการ ให้ เป็นหน้าที่ ของ
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดา
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง
มอบงาน 
  ข้อ 100.เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

หมวด  11 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ข้อ 101.ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได้ เพ่ือให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ 

  ข้อ 102.ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จำนวนห้าคน   
   กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ มี
หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

ข้อ 103.ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามเพ่ือนำเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลับหรือ
เปิดเผยก็ได้ และให้ผู้ไม่ได้รับเลือกตั้งคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวนสองคน 

   กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ.106.(2) (3) (4) หรือ 
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  
  ข้อ 104. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มี
กำหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

   ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ไดอี้ก แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
  ข้อ 105.การพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง 
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
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   (5) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  ข้อ 106.อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
    (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
    (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
    (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้างและหลักประกัน 
    (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ 
    (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
    (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
    การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ตามวรรคก่อนผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดด้วย 
  ข้อ 107. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนและประจำปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ตรวจสอบประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
    กรณีท่ีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกอย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนําของ
ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ทันทีเพ่ือดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อสำนักงานส่วนราชการที่กำกับดูแล
โดยเร็ว 
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   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผล การแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบวรรคก่อน 
และสำเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการให้สำนักงานส่วนราชการ
ที่กำกับดูแลทราบด้วย 
  ข้อ 108.ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหายผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจ
พบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
   การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

หมวด  12 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  ข้อ 109.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้
แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
   (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยมติ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการซึ่งลงลายมือ
ชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดย
ต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 
   (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
   (4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนด
ระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และ
ให้ผู้เกี่ยวข้องถอืปฏิบัติ 
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หมวด 13 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

  ข้อ 110.ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบ
ต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
   (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
   (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
   (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
   (5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   (6) ระเบยีบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอ่ืน 
   (7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
   (8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
   (9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
   (10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
   (11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
   (12) ระเบียบอ่ืนๆที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพ่ือ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
   เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว
ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
  ข้อ 111.การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 110(3), (4) 
แต่มิได้รับชำระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุ
ความ 
 ข้อ 112.การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
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  ข้อ 113.ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ด้วย 
   การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมาก
ของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ข้อ 114.การจำหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการ
ชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยและชำระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้       
ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 
   (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
   (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 
   (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 
   เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงิน
กำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม
ข้อ 28 (4) ในปีนั้น 
   ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่
ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 
  ข้อ 115.ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 116.นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับ
นี้ถือใช้และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำหนด
ระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้  

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ 
  (นายสมยศ เสาวคนธ์) 

ลงชื่อ   เลขานุการ 
 (นายจิรเดช กลิ่นขจร) 

**************************************************************************************** 
เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีเรื่องแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 


