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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
พ.ศ. 2543
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภท สีประจําสหกรณและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อภาษาไทย
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ
ANAMAI SURIN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
ชื่อยอ
(1) สอ.อสร.
(2) สอ.อนามัยสุรินทร
(3) SphCoop
สีประจําสหกรณ
สีเขียว แบบ Green Yellow
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 130/1 ถนนโพธิ์ราง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
รหัสไปรษณีย 32000
ที่ตั้งสํานักงานสาขา
เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
รหัสไปรษณีย 32000
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ
กรมส ง เสริ มสหกรณ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณท ราบ และให ป ด ประกาศไว ที่ สํ านักงานของสหกรณ เ ดิ ม สํานั กงานส วน
ราชการสหกรณ และที่ วาการอํ าเภอแหงทองที่ สหกรณ ตั้งอยูเป นเวลาไมนอยกวาสามสิ บวัน และใหดํ าเนิน การแกไขเพิ่มเติ ม
ขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
(ประกอบคําอธิบายตาง ๆ)
วงกลมลอมรอบชางคูชูงูพันคบเพลิง
ชางคู
หมายถึง สัญลักษณของจังหวัดสุรินทร
งูพันคบเพลิง
หมายถึง กระทรวงสาธารณสุข

ขอ 1. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549
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หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค
สหกรณ นี้มีวัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อสง เสริ ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จและสั ง คมของบรรดาสมาชิ กช วยเหลื อตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณและดําเนินการตามขอตอไปนี้
(1) สง เสริ ม ให ส มาชิ กออมทรั พย โดยช วยใหส ามารถสงวนสวนแห ง รายได ข องตนไว ในทางอั น มั่ นคงและได รั บ
ประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกันและชวยตัวเองในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ
สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(10) ซื้อพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งการจัดสวัสดิการจัดหาที่ดินและหรือที่อยูอาศัยแก
สมาชิกตามสมควร
(13) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(16) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและ
ปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(17) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้
รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิท ธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เชาหรือใหเ ชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้ อ
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขายหรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก ตลอดจนดําเนิน กิจการอื่น
บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย
(18) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(19) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(20) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ

ขอ 2 (2) ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
ขอ 2 (3) ไดรบั การจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
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หมวด 3
ทุน
ขอ 3. ทุน
สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(4) สะสมเงินสํารองและทุนอื่น ๆ รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
หุน
ขอ 4. การออกหุน
สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 5. การถือหุน
สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิ กตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน
ของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพหรือเงินที่จะควบคูกับเงินเดื อน หรือ
คาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับ
จากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้น
อีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหา
ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
สมาชิกอาจขอลดจํานวนการชําระคาหุนรายเดือนไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตใน
ปหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได
สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมไดและระหวางที่สมาชิกยังไมสิ้นสุดลงจะถอนคืนหุนไมได และหามมิใหเจาหนี้ของ
สมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยู
มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันมาชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ขอ 6. การชําระเงินคาหุนรายเดือน
การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได รายเดือประจําเดือน
นั้น ๆ ทุกเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณทุกเดือน
เมื่ อ สมาชิ ก มี คํ าขอเป น หนั ง สื อ และคณะกรรมการดํ า เนิ น การได ส อบสวนพิ จ ารณาเห็ น ว า สมาชิ ก นั้ น ตกอยู ใ น
พฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาเงินหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน มิตองชําระคาเงินหุน
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ ดําเนินการเห็นสมควรก็ได

ขอ 5. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
ขอ 7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน
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สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนหาหมื่นบาท และไม
มีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตในปหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได
กรณีสหกรณไดรับหนังสือแจงอายัดหุนสมาชิกรายใดจากเจาพนักงานที่ปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือใชอํานาจตาม
กฎหมาย ถาสมาชิกรายนั้นมีหนี้สินตองชําระแกสหกรณ อาจของดสงคาหุนรายเดือนชั่วคราวและตองยินยอมใหสหกรณนําเงินสวน
ที่หักไวเพื่อถือหุนนั้นสงชําระหนี้เพิ่มเติมจากการชําระตามงวดปกติ
ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน
สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การลงลายมือชื่อ
การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝาก
สหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิ นใบรับ เงิ นและเอกสารทั้ งปวงนอกจากที่กลาวไวใ น (1) ข างบนนี้ จะตองลงลายมื อชื่ อของผู จัด การ
และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ ง ในหนั ง สือกู ยืม ซึ่ ง สหกรณ เ ป นผู กูยื ม ใบสั่ ง จายเงิน ตั๋วสั ญ ญาใชเ งิ นและตราสารการเงิ นของสหกรณ นั้น ต อง
ประทับตราสหกรณเปนสําคัญดวย
การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 10. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ที่ประชุมใหญ อาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการ
ดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด ก็ใหใช
วงเงินกูหรือกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 11. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูในวงเงินกูยืมและการค้ําประกันประจําปตามขอ 10

ขอ 7 วรรคแรก ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
ขอ 7 วรรค2 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
ขอ 9. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
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การรับฝากเงิน
ขอ 12. รับฝากเงิน
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประจํา จากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงินนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยเงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝาก
ประจํานั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ
การใหเงินกู
ขอ 13. การใหเงินกู
เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น ๆ
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกูและขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกู
แกสมาชิกแลว
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนั้น ตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบและระเบียบของ
สหกรณที่กําหนดไวสําหรับระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 14. ความมุงหมายแหงเงินกู
เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนนั้
ขอ 15. ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทและจํากัดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และ มีความประสงคขอกูเงิน
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคของกูเงินสําหรับใชจา ยเงิน เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการ
เคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่สมาชิกนั้นอาจไดรับเงินกูสามัญตามขอ 15(2)
ขอ 12. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
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คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 16. ดอกเบี้ยเงินกู
ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน โดยสิน้ เชิงพรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ
หนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได
เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทํา
หนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได
ขอ 18. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน
ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรั บผูกพันว า ถาตนประสงค จะขอโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตาม
ขอ 30 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 45
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
ขอ 19. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
เงิ น ของสหกรณ นั้ น สหกรณ อ าจฝากหรื อ ลงทุ น ได ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นวั ต ถุ ป ระสงค ข องสหกรณ แ ละตามที่
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแ หงชาติ กําหนด ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณโดยคํ านึง ถึง ความมั่ นคงและประโยชน สูง สุ ด ที่
สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ
การบัญชี ทะเบียน และเอกสารอื่นของสหกรณ
ขอ 20. การบัญชีของสหกรณ
ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญ ชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญ ชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่น ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
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เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใ หสหกรณจัดทํางบดุลอย างนอยครั้งหนึ่ง ซึ่งต องมีรายการแสดงสินทรัพยหนี้สิน และทุนของ
สหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป
ขอ 21. การเสนองบแสดงฐานะทางการเงินตอที่ประชุมใหญ
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว เพื่ออนุมัติในที่
ประชุ มใหญภายในหนึ่ง รอยหาสิ บวันนับแตวันสิ้นป ทางบัญชี และใหเป ดเผยงบแสดงฐานะทางการเงินนั้ นไว ณ สํานั กงานของ
สหกรณกอนวั นประชุมใหญไมนอยกว าเจ็ดวัน ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และใหสงสําเนารายงานประจําป กับงบแสดงฐานะทาง
การเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ งบแสดงฐานะทางการเงิ นพรอมทั้ งข อบั งคั บ ระเบี ยบของสหกรณ นี้แ ละกฎหมายวาดวยสหกรณ ไว ที่
สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 22. ทะเบียนและบัญชี
ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุนและทะเบียนอื่น ๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชีตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน สหกรณภายในสามสิบ
วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือ
ทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น
และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ขอ 23. การตรวจสอบบัญชี
บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 24. การตรวจตราควบคุม
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการผูจัดการ
เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หรือรายงานการประชุมไดและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตาม
สมควรโดยใหผูปฏิบัติการแสดงบัตรประจําตัวตอผูเกี่ยวของ

ขอ 20. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
ขอ 21. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
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ขอ 25. การสงรายการหรือรายงาน
ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่
หนวยงานนั้นกําหนด
กําไรสุทธิประจําป
ขอ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฎวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ให
จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน
กฏกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหง
ระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผล
ทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นตองไมเกินอัตราดังกลาว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือว าหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรั บ
คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
ถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณและตามจํานวนแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิก
นั้น ๆ ไดสงแกสหกรณระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปนผลถอนนี้จะไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1)
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชนนี้ใหสหกรณสะสมไวสําหรับใชจาย
เพื่อการศึกษาโดยทั่ วไปหรื อเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ หรื อสาธารณประโยชน หรือการกุศลที่กําหนดไวใ นระเบี ยบของ
สหกรณสําหรับตามระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ขอ 26. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
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ทุนสํารอง
ขอ 27. ที่มาแหงทุนสํารอง
นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 26 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิได
กําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงิน
นั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27 หากที่ประชุม
ใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารอง
ทั้งสิ้น
ขอ 28. สภาพแหงทุนสํารอง
ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก สหกรณ
ใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม
หมวด 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ขอ 29. สมาชิก
สมาชิกสหกรณนี้ คือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณและผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณที่ไดชําระหุนตามจํานวนที่
จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่ถือครบถวนแลว
ขอ 30. คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เปนเจาหนาที่ของสหกรณ หรือ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร
ข. เปนขาราชการหรือลูกจางหรือขาราชการบํานาญหรือพนักงานของรัฐหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
สังกัดหนวยงานดานสุขภาพภายใน จ.สุรินทร และหนวยงานยินยอมหักเงินที่พึงจายแกสหกรณให
สหกรณ หนวยงานดานสุขภาพใหหมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ โรงพยาบาล สถานีอนามัย รวมทั้งหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดสุรินทร
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 30. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
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ขอ 31 การเขาเปนสมาชิก
การเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครใน
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ คนหนึ่งหรือผูรักษาการในตําแหนงคนหนึ่งรับรองหรือกรรมการดําเนินการคน
หนึ่งหรือสมาชิกอยางนอยสองคนรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ําระดับชํานาญงานหรือชํานาญการไมตองมีผูรับรอง
ในกรณีที่หนวยงานใดมีผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งตําแหนงไมถึงระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ ใหผูบังคับบัญชานั้นเปนผู
รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูบังคับบัญชานั้นก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาปรากฎวามีผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 30 ทั้ง
เห็นเปนการสมัครเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเข า
และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนไม
นอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ขอ 32 สมาชิกสมทบ
สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นควร
ขอ 33 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูมีศรัทธาในระบบสหกรณและวัตถุประสงคจะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ
(4) ไมเปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ
(5) เปนผูมีพฤติกรรมและนิสัยดีงาม
(6) เปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทร หรือบิดามารดา คูสมรส บุตร หรือ พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดา
ของสมาชิกสามัญ เปนหรือเคยเปนขาราชการขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงาน
ของรัฐหรือตําแหนง ที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
34. การรับสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
ถาเปนบุคคลธรรมดาซึ่งผูสมัครเปนสมาชิกสมทบไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกใหผูสมัครยื่นใบสมัคร โดย
ใหหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของรับรอง
ในกรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบซึ่งเกี่ยวของเปนบิดา มารดา
คูสมรส บุตร โดยชอบดวยกฎหมาย พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเปนผูรับรอง

ขอ 31. 33.และ 34 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
ขอ 33 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
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เมื่ อคณะกรรมการดํ าเนิ นการสอบสวนพิ จารณาแล ว เห็ นสมควรรับ เขาเป นสมาชิกสมทบแลว ก็ ให เ ข าเป นสมาชิ ก
สมทบได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ขอ 35. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราตามระเบียบของสหกรณแต
ตองไมต่ํากวาหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 36. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลวเมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
ขอ 37. สมาชิกยายสังกัด
สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นและประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ซึ่งตั้งขึ้นใน
สัง กั ด นั้ น หากสหกรณ นั้นมี ขอบั ง คั บ ให รั บ เข าเป นสมาชิกได แ ละคณะกรรมการดํ าเนิ นการได มี มติ ใ ห รั บ เข าเป นสมาชิ กแล ว
ถาสมาชิ กนั้นมีค วามประสงคจะให โอนเงิ นค าหุ นและเงินกู ที่ต นมี อยูใ น สหกรณ นี้ไ ปยัง สหกรณ ที่ต นได ไปเข าเป นสมาชิ กใหม
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ
ขอ 38. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น
สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนื่ ซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ ในสังกัดตามขอ 30(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่น
ใบสมัค รถึงสหกรณต ามที่กําหนดไว ในขอ 31 และจะไดสิท ธิไดฐานะสมาชิกตามขอ 36 ตั้ง แตวันที่ ไดลงลายมือชื่อในทะเบีย น
สมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและสหกรณที่ตนเปนสมาชิกเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้แลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
ขอ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอยู และคํานําหนานาม
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู และคํานําหนานาม ตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 40. การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหผูรับประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อ
ตนตายนั้น มอบใหสหกรณอีกไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

ขอ 39. ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552
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เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตาย สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย บรรดาสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงให
เปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 46 วรรคแรกและ
ขอ 47
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
1. ตาย
2. ลาออกสหกรณ
ขอ 34 และขอ 39 ไดรับการจดทะเบียนและแกไขเมื่อวันที่
3. เปนคนไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ
4. เปนบุคคลลมละลาย
5. ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 30(3) โดยมีความผิดถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 42. การลาออกจากสหกรณ
สมาชิกหรือสมาชิกสมบทผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออกจาก สหกรณไดโดยแสดง
ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบ
ดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ ดําเนินการสอบสวนพิจารณา
หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 43. การใหออกจากสหกรณ
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกหรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุนครั้งแรกตาม ขอ 36
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ
หนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนเองแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) ไมปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตย
สุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้
และไดลงมติใหสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูในที่
ประชุมแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
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สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบใหออกแลวใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอตอที่ประชุมใหญคราวถัดไปเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สุด
ขอ 44. การถอนชื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน
ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิก
ออกจากทะเบียน
ขอ 45. สมาชิกหรือสมาชิกสมบทที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 30(3) โดยไมมีความผิด เวน
แตออกเพราะตาย หรือเปนบุคคลไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ เปนบุคคลลมละลายถามิไดลาออกจากสหกรณดวยก็
ให ถื อว าคงเป นสมาชิ ก อยู โดยมิ ต องชํ า ระค าหุ นรายเดื อนต อไปอี กก็ ไ ด โดยสมาชิ ก ต อ งแสดงความจํ า นงเป น หนั ง สื อต อ
คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณตามระเบียบของสหกรณที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ขอ 46. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะคืนคาหุนเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันที่โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี
ที่ออก โดยที่ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได
สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอ บังคับนี้และใน
ระเบียบของสหกรณ
ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหมแตเฉพาะสมาชิกหรือสมาชิกสมบทที่ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากตน ไดโอน
หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 30 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปน
พิเศษ
ในกรณี ที่ส มาชิ กหรือสมาชิกสมบทขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต ามขอ 41 (4) สหกรณ จะจ ายคาหุนเงินรับ ฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมบทนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย ในกรณีที่
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41(5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ย
คืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมบทนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ทปี่ ระชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพใน
ระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุ นเรือนหุนทั้งหมดหัก
ดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานการในคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนให
เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

ขอ 46 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550
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ขอ 47. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 46 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับ
ผิดตอสหกรณออกกอน
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48. ความรับผิดชอบของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบ
มูลคาหุนที่ตนถือ
หมวด 6
การประชุมใหญ
ขอ 49. การประชุมใหญสามัญ
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
จด
ทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการการประชุม
ใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง
บัญชีของสหกรณ
ขอ 50. การประชุมใหญวิสามัญ
คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร แตถานายทะเบียน สหกรณมีหนังสือ
แจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียก
ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมี
จํานวนไม นอยกว าหนึ่ง ในห าของจํ านวนผูแ ทนสมาชิกทั้ ง หมด หรื อไม นอยกว าห าสิ บ คน ลงลายมื อชื่ อทํ าหนั ง สื อร องขอต อ
คณะกรรมการดําเนินการให เรี ย กประชุ มใหญวิสามั ญเมื่ อใดก็ ไ ด และให คณะกรรมการดําเนินการเรี ยกประชุ มใหญ วิสามั ญ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถ า คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ ไ ม เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิส ามั ญ ภายในกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว ข าง ต น ให
นายทะเบี ย นสหกรณ ห รื อพนั กงานเจาหน าที่ ซึ่ง นายทะเบี ย นสหกรณ ม อบหมายมี อํานาจเรี ย กประชุ ม ใหญ วิส ามั ญ ได ภ ายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ถ า คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ ไ ม เ รี ย กประชุ ม ใหญ วิส ามั ญ ภายในกํ า หนดระยะเวลาดั ง กล า ว ข าง ต น ให
นายทะเบี ย นสหกรณ ห รื อพนั กงานเจาหน าที่ ซึ่ง นายทะเบี ย นสหกรณ ม อบหมายมี อํานาจเรี ย กประชุ ม ใหญ วิส ามั ญ ได ภ ายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 51. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได
ขอ 52. การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกอาจกําหนดโดยตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก โดยใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของ สหกรณ
(3) จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของจํานวน
สมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ทั้งนี้ จํานวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
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(4) การดํารงตําแหนงของผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งป นับแตวัน
เลือกตั้ง ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 53. การพนจากตําแหนง
ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 54. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไม
ถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหผูแทน
สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 55. การแจงกําหนดการประชุมใหญ
เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริม สหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 56. องคประชุมในการประชุมใหญ
การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน หรือมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองค
ประชุม
ในการประชุมใหญของคราวใด ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุม
ใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมวิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ ทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่
กลาวในวรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณไดแตไมมีสิทธิ
ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 57. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ
ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ สหกรณซึ่งรวมทั้งใน
ขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขอ
อุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการดําเนินการและ
รายงานผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
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(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ และ
ผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบปราณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
(9) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุม สหกรณที่
สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(11) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ
หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(12) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ
หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 58. คณะกรรมการดําเนินการ
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการและหามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้เปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล อ อก ปลดออก หรื อ ให ออกจากราชการ องค การ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถู กให พ นจากตํ าแหน ง กรรมการหรื อมีคํ าวิ นิจฉัย เป นที่ สุ ดให พนจากตํ าแหน งกรรมการตามคํ าสั่ ง
นายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป ทางบัญชีถงึ วัน
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 59. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ป ระชุมใหญ และที่ป ระชุ มคณะกรรมการดํ าเนินการ และควบคุม การประชุ ม
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงค
ของสหกรณ

ขอ 58 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554

17
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม
อยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดย ถูกตอง
เรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ และ คําสั่ง
ของสหกรณ
ขอ 60. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง
คณะกรรมการดํ าเนิ นการอยูในตําแหน งคราวละสองป นับแตวันเลื อกตั้ ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่ง ป นับแตวัน
เลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้ งหมดโดยวิธี
จับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุด เดิม
รักษาการไปจนกว าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่ งรอยหาสิบวันนับ แตวันสิ้นปทางบัญ ชี
สหกรณกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ 61. คณะผูจัดตั้งสหกรณ
เมื่ อได รั บ จดทะเบี ย นเป นสหกรณ แ ล ว ให ค ณะผู จัด ตั้ ง สหกรณ มี อํานาจหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ เช นเดี ย วกั บ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ขอ 62. การพนจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่ประชุมใหญ
(3) ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสามครั้งติดตอกัน หรือขาดการประชุมรวมกันถึงสี่ครั้งในปหนึ่ง
ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(5) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(6) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(7) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(8) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว
ในกรณี ที่ นายทะเบี ย นสหกรณ สั่ ง ให ก รรมการดํ าเนิ นการพ นจากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ ให นายทะเบี ย น สหกรณ ตั้ ง
คณะกรรมการชั่วคราวมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและใหอยูในตําแหนงไดไมเกินหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง
กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้นใหม
ทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ
กรณี ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ สั่ ง ให ก รรมการบางคนพ น จากตํ า แหน ง หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ล งมติ ถ อดถอน ให
คณะกรรมการดําเนินการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง
ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา ใหนายทะเบียน สหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน ในการนี้
ใหผูซึ่งไดรับเลือกตัง้ หรือแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่อยูของผูซึ่งตนแทน
(9) ในกรณีที่ สหกรณกําหนดระเบีย บใหส รรหาและเลื อกตั้ง กรรมการดําเนิ นการเป นเขต หากกรรมการ
ดําเนินการผูนั้นไดรับคําสั่งของทางราชการใหโยกยายออกจากเขตทีไ่ ดรับการเลือกตั้งมา ใหอยูในตําแหนงไดจนถึงการประชุมใหญ
คราวถัดไป
ขอ 63. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาตํ าแหน งกรรมการดําเนินการว างลงกอนถึ งคราวออกตามวาระ (เวนแตเ พราะเหตุต ามขอ 62 (8)) ให กรรมการ
ดําเนินการที่ ยังดํ ารงตําแหน งอยู ดําเนินการต อไปจนกว าจะมี การประชุมใหญ ซึ่ง จะมี การเลือกตั้ง กรรมการดํ าเนิ นการแทนใน
ตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนง
อยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามความในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ
หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญ ญิ ก และยั ง มิ ไ ด มี ก ารประชุ ม ใหญ เ พื่ อ เลื อ กตั้ ง ใหม
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่ง
ตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 64. การประชุมและองคประชุม
ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการไดในกรณี
ที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรม
สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอ 62 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549
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ขอ 65. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามขอบังคับ และตามมติของที่
ประชุมใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ
ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินงาน
ของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณหรือผูตรวจการ
สหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป
เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผูตรวจสอบกิจการหรือ
ความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการตลอดจน
กําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญ
สามัญทราบ
(18) ทําการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(19) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออกเสียงในการ
ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ขอบังคับของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว
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(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 66. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ
ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 67. คณะกรรมการอํานวยการ
ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ
อํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควรแตเมื่อรวมกับกรรมการ
โดยตําแหนงแลว ตองมีจํานวนไมเกินแปดคน
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการ
ตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให อยูใ นตํ าแหนงไดเท ากั บกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง ตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และ
ใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ ต องมี กรรมการอํานวยการประชุม ไมนอยกว ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการ
อํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 68. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับ
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดี และ
ปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ สหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่
ประชุมใหญพิจารณา
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและ
เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
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(8) ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 69. คณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกูนั้น
ใหค ณะกรรมการเงิ นกู ประชุมกั นตามคราวที่มี กิจธุ ระ แตจะตองมีการประชุ มกั นเดื อนละครั้งเปนอยางนอยและให
ประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 70. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เกี่ ยวกับอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติแ ละคําสั่งของ
สหกรณรวมทั้ง ขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุ มใหเ งินกู มีห ลักประกันตามที่กําหนดไวใ นระเบี ยบของสหกรณ และเมื่ อเห็นว า
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิด
นั ด การส ง เงิ น งวดชํ าระหนี้ เพื่ อเสนอความเห็ น ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ นการพิ จารณาผ อ นผั น หรื อเรี ย กคื นเงิ นกู หรื อ
สอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
คณะกรรมการศึกษา
ขอ 71. คณะกรรมการศึกษา
ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษานั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และให
ประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 72. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษา
ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่
เกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
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(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก และผูที่สนใจใหทราบถึง
เจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอกไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ไดดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยางรอบคอบตลอดจน
วิชาการตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอกประเทศเพื่อนํา
ตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก
ประธานในที่ประชุม
ขอ 73 ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุม คณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํ านวยการ คณะกรรมการเงิ นกู คณะกรรมการศึกษาให
ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 74. การออกเสียง
สมาชิ กหรื อผู แ ทนสมาชิ กหรื อกรรมการดํ าเนิ นการหรื อกรรมการอื่ นๆ ออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ใหญ ห รื อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการหรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออก
เสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นมิได
ขอ 75. การวินิจฉัยปญหา
เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(3) การควบสหกรณ
(2) การเลิกสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 76. รายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดให
ผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
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หมวด 8
ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นของสหกรณ
ขอ 77. การจางและแตงตั้งผูจัดการ
คณะกรรมการดํ าเนิ นการอาจพิ จารณาคั ด เลื อกบุ ค คลที่ มี ความ ซื่ อสั ต ย สุ จริ ต มี ค วามรู ค วามสามารถและความ
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งเปนผูจัดการ โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 58 (1) , (2) , (3) , (4) ในการจางผูจัดการสหกรณตองทํา
หนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวในขอ 78 เปน ลาย
ลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือ
จาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
ขอ 78 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ
ผูจัด การมี อํานาจหนาที่ ใ นการจั ดการทั่ วไป และรั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ บรรดากิ จการประจํ าของสหกรณ ร วมทั้ง ในข อ
ตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุม ให มีการเก็บ เงิ นค าหุ นรายเดือน แจ งยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการถื อหุ นใน
สหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูและดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุกระยะหกเดือนพรอมแจงให
สมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจา หนาที่นั้นให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือใหมีใบสําคัญโดยครบถวนรับผิดชอบในการรับ
จายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษา
เงินของสหกรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
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(11) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ ใหอยูในสภาพอันดี
และปลอดภัย
(14) เสนอรายงานิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณมอบใหหรือ
ตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 79. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ
ผูจัดการของสหกรณพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งเปนปที่ผูนั้น มีอายุครบ
60 ปบริบูรณ
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก
ขอ 80. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ
ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผู
รักษาการแทน
ขอ 81. การเปลี่ยนผูจัดการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงินกับ บรรดาทรัพ ยสิ นและหนี้ สินของสหกรณ ตลอดจนจั ดทํ างบดุ ลของสหกรณเ พื่อทราบฐานะอันแท จริ งก อนที่จะ
สงมอบงาน
ขอ 82. เจาหนาที่อื่น
นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อื่นตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ
ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 83. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่
สหกรณกําหนด
ขอ 79 ไดรับการจดทะเบียนแกไขเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560
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หมวด 9
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 84. ผูตรวจสอบกิจการ
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงินการบัญชี
กฎหมาย การบริหารจัดการ การเศรษฐกิจหรือการสหกรณใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป ในกรณีเปน
บุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน กรณีเปนนิติบุคคลใหมีไมเกิน 1 นิติบุคคล โดยใหคํานึงถึงขนาดและปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ
84/1 คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการมีดังนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
(3) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น
(4) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
84/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
หรือผูตรวจสอบกิจการเวนแต ในชวงระยะเวลา 5 ป กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชขอบังคับใหถือวาไมเคยมีลักษณะตองหามดังกลาวมา
กอน
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
ขอ 85 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ
(1) ใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระการ
ดํารงตําแหนง คราวละ 1 ป ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งอีกได
(2) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(2.1) ตาย
(2.2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือ ยื่น ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(2.3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลง มติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตําแหนงทั้ง คณะหรือรายบุคคล
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ขอ 86.อํานาจหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ
(1) ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1.1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แลวพิจารณากําหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม
(1.2) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน การใหสินเชื่อ การจัดหาสินคามา
จําหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา การใหบริการและสงเสริมการเกษตร การรับฝาก
เงิน เปนตน
(1.3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพยและการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา
(1.4) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุง
แผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(1.5) จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบตาม(1.1)-(1.4 )
(1.6) เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมนั้น ๆ
(2) ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรดังตอไปนี้
(2.1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนที่เขาทําการ
ตรวจสอบ เปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป
(2.2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม เสนอตอที่ประชุมใหญ
(2.3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเรงดวน ในกรณีที่ตรวจพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสหกรณอยางมีนัยสําคัญ และ/หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนําของ
ทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่ง ของสหกรณอยางมีสาระสําคัญ ใหเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ และเพื่อประโยชนของสหกรณควรจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงาน
สหกรณจังหวัดในพื้นที่โดยมิชักชา
ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการควรติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณและจัดสงสําเนารายงานการแกไขของสหกรณตอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณละสํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่ ดวย
(3) ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปนี้
(3.1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานสหกรณเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ
(3.2) จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ใหเรียบรอย
ครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบได
(3.3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ
(3.4) พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ
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(4) ผูตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(4.1) ความรับผิดชอบ
-มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
-ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ผู
ตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ
-ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
-ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการสหกรณ
(4.2) ความซื่อตรง
-มีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจาคอคติสวนตัว
-ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น
(4.3) ความเปนกลาง
-พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
-ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ”
หมวด 10
ขอเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 87. ระเบียบของสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(4) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่
(7) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(8) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) ระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้โดยการความเห็นชอบที่ประชุม
ใหญ
(10)ระเบียบวาดวยสวัสดิการคลายกังวล
(11) ระเบียบอื่ น ๆ ที่ค ณะกรรมการดําเนินการเห็ นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเป น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ

หมวด 9 ไดรับการจดทะเบียนแกไข เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557
ขอ 87. ไดรับการจดทะเบียนแกไข เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
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เฉพาะระเบี ยบข อ (1) , (3) ตองได รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึ งจะใชบั งคับ ได สวน
ระเบี ย บอื่ นเมื่ อคณะกรรมการดํ าเนิ นการกํ าหนดใช แ ล วให ส ง สํ าเนาให นายทะเบี ย นสหกรณ
กรมส ง เสริ ม สหกรณ แ ละ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 88. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ
17 แตถามิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 89. การตีความในขอบังคับ
ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณและใหสหกรณถือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 90. การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ
สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกว าสองในสาม
แหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุมและใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นตอ
นาย
ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวการแกไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจึงเปนอันสมบูรณ
การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดแจง ขอความที่เสนอให
พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปใหทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม
ขอ 91. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก
เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับ
ฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให ผู
ชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 26 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาไดในระหวางปที่
เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 26 (2) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ
หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเดือน
เสร็จ
ขอ 92. ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน
ภายหลังจากที่ไดจดทะเบียนถือใชขอบังคับนี้แลว ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิกตามขอ 52 ใหเสร็จสิ้นกอนการ
ประชุมใหญคราวตอไป
ขอ 93. ในระหวางที่ยังไมไดกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35
ใหผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราคนละหนึ่งรอยบาทจนกวา
สหกรณจะกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35 ขึ้นมาบังคับใช แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันแตวันที่ขอบังคับนี้มีผล
บังคับไว
ขอ 94. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว
ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย
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บทเฉพาะกาล
ขอ 95. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใชและไมขัดกับขอบังคับนี้ ใหถือใช
ระเบียบนั้นไปกอนจนกวาสหกรณจะกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด นี้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2543 ไดลงมติใหเปลี่ยนใช
ขอบังคับขางตนนี้แทนขอบังคับฉบับเดิมซึ่งยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายคิมหันต ยงรัตนกิจ)

ลงชื่อ

เลขานุการ
(นายสัญญา เชี่ยวรอบ)

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูเขารวมประชุม
ลงชื่อ
(นายพศิน เทพอุต)
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