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ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
*******************************

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและทีต่ ้ังสานักงาน
**

ข้ อ 1. ชื่อ ประเภทและทีต่ ้งั สานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด
REVENUE OFFICER SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงาน
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สาํ นักงาน
ของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่ วนราชการสหกรณ์และที่วา่ การอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

เป็ นรู ปพระอุเทนทราธิ ราชทรงพิณ มีขอ้ ความ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด

**
แก้ไขข้อ 1 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ไว้
แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(7) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาํ หนด
(13) ดําเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่น เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า
เช่าซื้ อหรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ ขายหรื อจําหน่าย จํานองหรื อรับ
จํานอง จํานําหรื อรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรื อบุคคลอื่นใด
(19) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่ องในการจัดให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้
หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ น้ เป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก ตาม
อัตราส่ วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรื อค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
จะขอซื้ อหุ น้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอ่ มทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่
จํานวนหุ ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ ้นที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่าหุ น้ ของสมาชิกเพื่อชําระหนี้
แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ 6. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ น้ รายเดือนนั้น ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาํ ขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้น
ตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชําระค่าหุ น้ รายเดือน ชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาํ ระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเดือนหรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อลด
จํานวนการถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 8. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดาเนินงาน
**

ข้อ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ าํ นอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ ที่ผกู พันสหกรณ์จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะ
ต้องลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็ นสําคัญด้วย”

การกู้ยมื เงินหรือการคา้ ประกัน
ข้อ 10. วงเงินกู้ยมื หรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันสําหรับ
ปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่ งกําหนดดังว่านี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อการ
คํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 11. การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรื อออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสาร
การเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็ นทุนดําเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนิ นการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันประจําปี ตามข้อ 10

การรับฝากเงิน
ข้อ 12. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจําจากสมาชิก
หรื อสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
**
แก้ไขข้อ 9 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557
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ให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

การให้ เงินกู้
ข้อ 13. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้ เ งิ นกู้ แ ก่ ส มาชิ ก นั้ น ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การมี อ าํ นาจพิ จารณาวิ นิ จ ฉัย ให้ เงิ น กู้ไ ด้ต าม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกํา หนดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาวินิ จฉัย ให้เ งิ นกู้ ประเภทและจํา กัด แห่ ง เงิ น กู้
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่ งการให้เงิ นกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ การชําระงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อนื่ นั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรื อสหกรณ์อื่นซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคําขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาํ หนดไว้
ข้อ 14. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 15. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรื อเหตุอนั จําเป็ นรี บด่วน และมี
ความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสําหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจําเป็ น
หรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิ กนั้นได้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์ มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่ วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ ม
ฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิ กได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจ ให้
เงิ นกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ กนั้นได้ตามที่ เห็ นสมควร โดยผูก้ ู้ตอ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงิ นกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 16. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กาํ หนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่า
หลักประกันสําหรั บเงิ นกู้รายใดบกพร่ อง ผูก้ ู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืน โดย
สิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผูก้ นู้ าํ เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิ
ได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน
หรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าํ ประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้ แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้
นั้นโดยสิ้ นเชิ งได้ เมื่อผูค้ ้ าํ ประกันร้ องขอ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าํ ประกันชําระเป็ นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ หรื อให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 18. ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าํ ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอนหรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 19. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คาํ นึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สาํ นักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
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ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สําหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิ บสองเดือน อันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22. การเสนองบดุลต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการเสนอรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ ต่อที่ประชุ ม
ใหญ่ ด้วยในคราวที่เสนองบดุ ล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปี กับงบดุ ลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ ง ให้เก็บรั กษารายงานประจําปี แสดงผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ งบดุ ล พร้ อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิ กขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ น้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน
ให้ส หกรณ์ รายงานการเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ยนสมาชิ ก หรื อทะเบี ยนหุ ้นต่อนายทะเบี ย น
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิ กอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่ าวในวรรคก่ อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทํางานแต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี่ยวกับค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่ ึ ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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ข้อ 25. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรื อรายงานการประชุมได้และมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทํางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ ชี้แจงแก่ผู ้
ปฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 26. การส่ งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด

กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้อ 27. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกําไร
สุ ทธิ และเป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรา
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาํ หนด
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ วให้ แก่ สมาชิ ก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสําหรับสิ้ นปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
ในการคํานวณเงินปั นผลตามหุ น้ ให้ถือว่าหุ น้ ที่สมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้ แก่ สมาชิ กตามส่ วนธุรกิจทีส่ มาชิ กได้ ทาไว้ กบั สหกรณ์ ในระหว่ างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผดิ นัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ตาม
ที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลตามหุน้ ตาม (1)
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(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่ สมาชิ กและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกําไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพือ่ จัดตั้งสานักงานหรือทุนอืน่ ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้ น

ทุนสารอง
ข้อ 28. ทีม่ าแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาํ หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ ก็ให้
สมทบจํานวนเงินนั้นเป็ นทุนสํารอง
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดําเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรร ตาม
ข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจํานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงิน
จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้ น
ข้อ 29. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสํารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกันไม่ได้
หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองนี้ จะถอนจากบัญชี ได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาํ ระ
ค่าหุ น้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้
ชําระค่าหุ น้ ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจําสังกัดกรมสรรพากร หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์น้ ี หรื อ
ข. ข้าราชการบํานาญ หรื อบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
**
“ข้อ 32. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งการรับโอนสมาชิกสหกรณ์
อื่นตามข้อ 36)
ต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์ ตามแบบที่กาํ หนดไว้โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครใน
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับชํานาญการคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าระดับชํานาญการ
ก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ ับรอง
เมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่ พอใจว่าผูส้ มัครมี คุ ณสมบัติถู กต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิ กได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่ อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และชําระค่าหุ ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่ อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการไม่ยอมรั บผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กด้วยเหตุ ใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้ องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการนําเรื่ องเสนอที่ ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด มติ แห่ งที่ ประชุ มใหญ่ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุ ม
**
ข้อ 33. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
50 บาท กรณี สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กแล้วประสงค์เข้าเป็ นสมาชิ กอีกครั้งจะต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้”
ข้อ 34. สิ ทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและค่าหุ ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้ แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิก

**
แก้ไขข้อ 32 และข้อ 33 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์
ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557
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สิ ทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้อ 35. สมาชิกย้ายสั งกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กได้
และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิ กนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่า
หุ น้ และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่า
หุน้ เงินกูแ้ ละเงินฝาก (ถ้ามี)ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อนื่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กก็ให้ยื่นใบสมัครถึ งสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิ กตามข้อ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิก
อยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ น้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้นให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การเปลีย่ นแปลงชื่อ สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง ชื่อ สัญชาติ
และที่อยูต่ อ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาํ ไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ น
หนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
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เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูต้ ายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้
เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หนึ่ งปี นับแต่วนั ที่สมาชิ กตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคําขอรับเงิ นผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ ถือไว้ไม่มี
ตัวตนอยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์ โอนจํานวนเงิ นดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของ
สหกรณ์ เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะได้พิจารณาเป็ นอย่างอื่น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ ประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ได้
คณะกรรมการดํา เนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชําระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
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(3) นําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัด การชําระเงินงวดชําระหนี้ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อ
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าํ ประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์
อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรื อ
ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุ ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทําให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์
ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิ กมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ
ได้ลงมติให้สมาชิ กออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการดําเนิ นการที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 43. สมาชิ กที่โอน หรือย้ าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อ
เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้ สินไม่เกินค่าหุ ้น สมาชิ กเช่นว่า
นั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 39 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ ก
มีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ ้นของสมาชิ กซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่ ส มาชิ ก นั้นมี อยู่ใ นสหกรณ์ คืนให้แก่ ผูม้ ี สิท ธิ ไ ด้รับ โดยเฉพาะค่ าหุ ้นนั้น ผูม้ ี สิท ธิ ไ ด้รับจะเรี ย กให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้นด้วย หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืน หลังจาก
วันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุ มใหญ่มีมติ
ให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
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ถ้าในปี ใดจํานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บ แห่ง
ทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ ตามที่ มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคื นค่าหุ ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชี ใหม่ แต่เฉพาะสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ ก
ภาพเนื่องจากตน ได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงิน
ปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี
เงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ้ นปี
โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่จะชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้
ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 44 นั้น สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ความรับผิดเพือ่ หนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียงไม่เกินจํานวน
เงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
*

“หมวด 5/1
สมาชิกสมทบ

ข้อ 46/1 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นประจํา
** “ข้อ 46/2 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่ งหมายถึงบุคคล ดังต่อไปนี้
(2.1) บุคคลธรรมดา โดยเป็ นบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรม (ที่รับรองตามกฎหมาย)
คู่สมรส บิดา มารดาของสมาชิก หรื อพี่ – น้องร่ วมบิดาและมารดาเดียวกับ
สมาชิก
*
แก้ไขหมวด 5/1 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ไว้แล้วแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
**
แก้ไขข้อ 46/2 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557
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(2.2) เป็ นพนักงานราชการ หรื อลูกจ้างชัว่ คราวของกรมสรรพากร
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
**
ข้อ 46/3 การเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบที่สหกรณ์ กาํ หนด โดยต้องมีสมาชิ กสหกรณ์ น้ ี คนหนึ่ งรับรอง ในกรณี ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กสมทบมี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่ งเกี่ยวข้องเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร รวมถึงบุตร
บุญธรรม (ที่รับรองตามกฎหมาย) หรื อ พี่-น้องร่ วมบิดาและมารดาเป็ นผูร้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 46/2 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่ อ
ของตนในทะเบียนสมาชิ กกับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และชําระค่าหุ ้นตามจํานวนที่จะถื อให้ครบถ้วน แล้ว
เสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิ และหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ”
ข้อ 46/4 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ าของสมาชิ กสมทบ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กสมทบ จะต้องชําระค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้า ในวัน ที่ ยื่ น ใบสมัค รเป็ นสมาชิ ก สมทบให้ แ ก่ ส หกรณ์ จํา นวน 100 บาท (หนึ่ งร้ อ ยบาทถ้ว น)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
**
“ข้อ 46/5 สิ ทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิ กสมทบ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่ อของตนใน
ทะเบียนสมาชิ กสมทบกับชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าหุ ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้
แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) สิ ทธิ เข้าร่ วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์
(2) สิ ทธิ ในการถือหุ ้นตามที่ กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และจะโอนหรื อถอนหุ ้นใน
ระหว่างที่เป็ นสมาชิกสมทบอยูไ่ ม่ได้
(3) สิ ทธิ เกี่ยวกับการฝากเงิน ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) สิ ทธิ ในการกูเ้ งิน ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
(6) สิ ทธิในการได้รับบริ การทางวิชาการจากสหกรณ์
(7) สิ ทธิอื่น ๆ ตามข้อบังคับสหกรณ์
**
แก้ไขข้อ 46/3 และข้อ 46/5 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงมติเป็ นเอก
ฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัดแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ไว้แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2557
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หน้ าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
สมาชิกสมทบไม่ มีสิทธิ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีสิทธิ นบั ชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่
(3) ไม่มีสิทธิ เป็ นกรรมการดําเนิ นการ”
ข้อ 46/6 การเปลีย่ นแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงชื่ อ ชื่ อสกุ ล สัญชาติ และที่ อยู่ ต้องแจ้ง ให้สหกรณ์ ท ราบภายในสิ บห้า วันนับ แต่ วนั ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิกสมทบ
ข้อ 46/7 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิ กสมทบจะทําเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ ง
หรื อหลายคนเพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมี อยู่ในสหกรณ์ ในเมื่ อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้
หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี้ ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้
ทําไว้แล้ว ก็ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดา
ที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจํานวนดังกล่าว
นั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 46/13 และข้อ 46/14
ให้ผรู้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ สมาชิ กสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิ กสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนิ นการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ี
สิ ทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบ
ได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั ตนอยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะได้พิจารณาเป็ นอย่างอื่น
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 46/8 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 46/2 (2) ข้อ 2.1 หรื อถูกออกจากงานประจําโดยมีความผิด
ตามข้อ 46/2 (2) ข้อ 2.2
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 46/9 การลาออกจากสหกรณ์ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ใน
ฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ นหนัง สื อต่ อคณะกรรมการ
ดํา เนิ นการ และเมื่ อคณะกรรมการดําเนิ นการได้ส อบสวนพิ จารณาเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบัง คับ และ
อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
หรื อกรรมการดําเนิ นการสอบสวนพิจารณา หากเห็ นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 46/10 การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(3) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ หรื อทําให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ หรื อขบวนการสหกรณ์
ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิ กสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจํานวนกรรมการดําเนิ นการที่
มีอยูท่ ้ งั หมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก ที่ ถู กให้ออกจากสหกรณ์ มีสิ ท ธิ ยื่นอุ ทธรณ์ ต่อที่ ประชุ มใหญ่ โดยให้ยื่นอุ ท ธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุ มใหญ่ให้เป็ น
ที่สุด
ข้อ 46/11 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
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ข้อ 46/12 สมาชิกสมทบทีอ่ อกจากงานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกสมทบที่ออกจากงานประจํา
ตามข้อ 46/2 (2) ข้อ2.2 โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้
ความสามารถ หรื อต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือว่าคงเป็ นสมาชิกสมทบ
อยู่ และจะงดชําระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ ้น สมาชิกสมทบเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 46/13 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/8 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ น้ ของสมาชิกสมทบซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงิน
ปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่า
หุ น้ นั้น ผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้น
หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ที่ออกนั้น
ด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิ กภาพจะเกินร้อยละสิ บ
แห่ งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดําเนิ นการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่า
หุ น้ ของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิ กสมทบที่
ขาดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ องจากตนได้ออกจากงานประจําตามข้อ 46/2 (2) ข้อ 2.2 โดยไม่ มีค วามผิดนั้น
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/8 (4)สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ ้น
เงินรับฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/8 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ น้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิ กสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงิ นปั นผลหรื อเงินเฉลี่ ยคืนตั้งแต่ประจําปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ ้นภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรั บเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื นในปี นั้นภายหลังที่ ที่ ประชุ มใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ก็ได้ ส่ วนเงิ นรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์ จะจ่ายให้ตามระเบี ยบของ
สหกรณ์
ข้อ 46/14 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 46/13 นั้น สหกรณ์มีอาํ นาจหักจํานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพือ่ หนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 46/15 ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จาํ กัดเพียง
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ”
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หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 47. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุมปี ละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 48. การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดําเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จํานวนทุนเรื อนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ลง
ลายมือชื่อทําหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้
นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํ นาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 49. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ น
การด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 50. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 51. การนัดประชุ มใหญ่ ครั้งทีส่ องในการประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิ กมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจาํ นวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 50 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 52. อานาจหน้ าทีข่ องทีป่ ระชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผูส้ มัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดําเนินการ หรื อ
กรรมการอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่ องการดําเนิ นงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที่
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กําหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทําเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 53. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกไม่เกินสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่
กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ ามไม่ ให้ บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนีเ้ ป็ นหรือทาหน้ าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรื อมีคาํ วินิจฉัยเป็ นที่สุด ให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
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(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง
(6) บุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกสอบทางวินยั อย่างร้ายแรง
(7) เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(8) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 54. อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้ าทีด่ ังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
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ข้อ 55. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ
สองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออก
จากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัด
ขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดําเนิ นการที่อยูใ่ นตําแหน่งจน
ครบวาระหรื ออยูน่ านที่สุด ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลื อกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการชุ ดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 150 วัน
นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ซ่ ึ งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลื อกตั้งซํ้าอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกันโดยให้พน้ จากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งปี ทางบัญชี จึงมีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งใหม่
ในกรณี ที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยูใ่ นตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่ มแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ 56. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์น้ ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติได้
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ให้เป็ น
ที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุ มใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนิ นการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุ มใหญ่
เลื อกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการใหม่ท้ งั คณะอยู่ในตําแหน่ งได้เช่ นเดี ยวกับคณะกรรมการดําเนิ นการในวาระ
เริ่ มแรก
ข้อ 57. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 56 (7)) ให้กรรมการดําเนิ นการที่ยงั ดํารงตําแหน่งอยูด่ าํ เนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้ ในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนิ นการที่ดาํ รงตําแหน่งอยูจ่ ะ
ประชุมดําเนิ นการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ ว
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ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็ น
ตําแหน่ งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุ มใหญ่ เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชัว่ คราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนิ นการซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่ งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 58. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดําเนิ นการประชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ป ระธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร เรี ย กประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สําคัญอื่น ๆ
ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ต้องมีกรรมการดําเนิ นการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 59. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดําเนิ นการมี อาํ นาจหน้าที่ดาํ เนิ น
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงิน
ของสหกรณ์
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาํ เนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะอนุกรรมการ
หรื อคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
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(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ องดูแล
โดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การและ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดําเนินการ
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความ
หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสี ยง
ในการประชุ มใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ งสหกรณ์ น้ ี
เป็ นสมาชิ ก ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ และองค์การ
นั้นกําหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 60. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
กระทําการ หรื องดเว้นการกระทําการ หรื อกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทําให้
เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิ ก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อ
กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอืน่
ข้อ 61. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการก็ได้ โดย
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็ น
กรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนิ นการอื่นเป็ นกรรมการ ร่ วมอีกตาม
สมควร
ให้ ป ระธานกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการดํา เนิ น การ เป็ นประธานและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
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ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุ มคราว
ถัดไปทราบ
ข้อ 62. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 63. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ไม่เกินจํานวนห้าคน
โดยให้มีตาํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงิ นกู้ใ ห้อ ยู่ใ นตํา แหน่ ง ได้เท่ า กับ กํา หนดเวลาของคณะกรรมการดํา เนิ น การ ซึ่ ง ตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุ มกันเดือนละครั้งเป็ นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการเงิ นกู้ ต้องมี ก รรมการเงิ นกู้เข้าประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง ของจํานวน
กรรมการเงินกูท้ ้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงิ นกู้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการทราบในการประชุ ม
คราวถัดไป
ข้อ 64. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิ กตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ก็ตอ้ งกําหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะ
เวลาที่กาํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการชําระเงินงวดชําระ
หนี้ เงินกู้ หรื อผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาผ่อน
ผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 65. คณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ไม่เกิ นจํานวนห้าคน โดยให้มีตาํ แหน่ งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ การคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั มพันธ์ ให้อยู่ในตําแหน่ ง ได้เท่า ที่ กาํ หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่ งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุ มกัน
เดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุ ม
ได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบตั ิงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
ข้อ 66. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการศึกษาและประชาสั มพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอาํ นาจและหน้าที่ดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผูท้ ี่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
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(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณานํามาบริ การแก่สมาชิ กตามความ
เหมาะสม
ข้อ 67. คณะอนุ กรรมการ ในกรณี จาํ เป็ นแก่ การดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจมี คาํ สั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 68. ประธานในทีป่ ระชุ ม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุ ม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มด้วย ก็ให้ที่ประชุ มเลื อกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กร้ องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที่ที่ประชุ มใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ ประชุ มก็ให้กระทําได้ โดยเลือกสมาชิ กคนใด
คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุ มเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุ ม มติเลือกประธานในที่ประชุ ม ใน
กรณี น้ ีตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมซึ่ งลงลายมือชื่อเข้าประชุม

การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 69. การออกเสี ยง สมาชิ กคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนนออกเสี ยงในที่ประชุ มใหญ่ได้
เพียงคนละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ่ งที่ประชุ มวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 70. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ใน
ที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมซึ่ งลงลายมือชื่อเข้าประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(3) การควบสหกรณ์
(2) การเลิกสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

- 28 -

รายงานการประชุม
ข้อ 71. รายงานการประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรื อการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่ อพร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ใน
รายงานการประชุมและให้ประธานในที่ประชุ มกับกรรมการดําเนิ นการ หรื อกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคน
หนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

หมวด 8
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
ข้อ 72. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่ อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้อง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1) – (7) ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทําหนังสื อสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กําหนดไว้ใน
ข้อ 74 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก
การแต่งตั้ง หรื อจ้าง การกําหนดอัตราเงิ นเดื อน การให้สวัส ดิ การและการให้ออกจากตํา แหน่ ง ของผูจ้ ดั การ
สหกรณ์
ข้อ 73. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลา
หรื อไม่กาํ หนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 74. อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ น้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวนการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึ งกําหนดหน้าที่ และวิธีป ฏิ บ ตั ิ ง านของบรรดาเจ้าหน้า ที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10)รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11)จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12)จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ใหญ่
(13)เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14)ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16)เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17)เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18)ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมายหรื อตามที่ควรกระทําเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 75. การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด
(4) อายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
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(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่ ได้กระทํา
การ หรื อละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี แก่ประชาชน
หรื อไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 76. การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยนื่ หนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นาํ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 77. การมอบหมายงานในหน้ าทีผ่ ้ จู ัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่ จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ในตําแหน่ งอื่ นด้วยได้ใ ห้
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่เห็น
สมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 78. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ด
ดํารงตําแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้อ 79. การเปลีย่ นผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้ สิน ตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 80. เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1) (2) (3) (4) ตามความจําเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ทีป่ รึกษา
ข้อ 81. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
ซึ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้จาํ นวนไม่เกินห้าคน
เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 82. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุ รกิ จ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิ จหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการของ
สหกรณ์เป็ นการประจําปี ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ที่ประชุ มใหญ่จะเลื อกตั้งกรรมการดําเนิ นการ หรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งหน้าที่ประจําในสหกรณ์ เป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้
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ข้อ 83. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตําแหน่งได้มีกาํ หนดเวลาหนึ่ งปี
ทางบัญชี สหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลื อกตั้งผูต้ รวจสอบกิ จการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซํ้า
ข้อ 84. อ านาจหน้ า ที่ ของผู้ ต รวจสอบกิจ การ ผูต้ รวจสอบกิ จ การมี อาํ นาจหน้า ที่ ต รวจสอบการ
ดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมิ นผลและอาจให้ขอ้ แนะนําแก่ คณะกรรมการดําเนิ นการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ ง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรื อ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดื อนต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ ในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 85. ความรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น

หมวด 9
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 86. การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
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(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ซึ่ งมีกรรมการดําเนิ นการ
มาประชุ มเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนิ นการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้
ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่ งลงลายมือชื่ อเข้าประชุ ม แต่ถา้ สมาชิ กไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจํานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชื่ อทําหนังสื อร้ องขอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับก็ยอ่ มทําได้ โดย
ต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดหรื อ
แย้งกับกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ หรื อเจตนารมณ์ แห่ งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ หรื อ
คําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาํ ความที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี่ยวข้องถือปฏิบตั ิ

หมวด 10
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 87. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(10)ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้
ส่ วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
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ข้อ 88. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 87 (3) (4) แต่มิได้รับชําระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกําหนดอายุความ
ข้อ 89. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยนั้น
ข้อ 90. ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม
ซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม
ข้อ 91. การจาหน่ ายทรัพย์ สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชําระบัญชี โดย
จําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระหนี้ สิน
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฎว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ งจํานวนเงินกําไรสุ ทธิ ที่สหกรณ์หา
ได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุ มใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาํ ระบัญชีเสร็ จ
ข้อ 92. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ กาหนดข้ อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาํ หนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรื อคําแนะนําและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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