
ที่ สอ.คส. 24/2566    
 

            14   ธันวาคม   2565 
 

เรื่อง นำส่งเอกสารร่างข้อบังคับถือใช้ใหม่ปี  2565 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ฯ ทกุท่าน 

อ้างถึง ที่ สอ.คส.ว  623 /2565   ลงวันที่   17  พฤศจิกายน   2565 

 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด ได้ส่งหนังสือ
เชิญสมาชิกเข้าร ่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  วันเสาร์ท ี ่ 24 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565                     
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตสุรินทร์  โดยแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกได้
ทราบแล้วน้ัน   
  สหกรณ์ฯ จึงขอส่งร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด    
ฉบับที่  13  ที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ได้พิจารณา ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  97  โดยการ สแกน QR  CODE  ในหมายเหตุ หรือเข้าอ่านได้ผ่านช่องทางเว็ปไซด์  
และช่องทาง Line Official   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายสำเริง   บุญโต) 
 ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
   
หมายเหตุ   อ่านร่างข้อบังคับ ฯโดยวิธีการ  สแกน QR CODE  ดังน้ี 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
ปี 2565  (ฉบับที่ 13) 

(เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

*********** 
 นายสุทัศน์  ทิวทอง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะร่วมกับสมาชิก จำนวน  120 คน ยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์  
และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2511 เมื่อวันที่  25  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2531 เลขทะเบียน
สหกรณ์ที่ อ.099131  เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 023231 โดยนางปลั่งศรี  มูลศาสตร์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร  
จังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้ตั้งชื่อ  “สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด”  และนายฉลอง   กองสุข   
อดีตอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสุรินทร์  เป็นผู้ออกแบบตราสหกรณ์  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 ตราสหกรณ์เป็นรูปรังผึ้ง 6 รัง  หมายถึง     หน่วยงานที่ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ คือ (1) สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในจังหวัดสุร ินทร์   (2)  โรงเร ียนมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัดสุร ินทร์  (3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์   
(4)  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  (5)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และ (6)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตสุรินทร์ 
 รังผึ้ง    หมายถึง     สัญลักษณ์ของความสามัคคี  ความร่วมมือ  ร่วมทุนตามหลักการสหกรณ์ 
 ข้อความใต้สัญลักษณ์     หมายถึง     ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์  
25 ตุลาคม 2531 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุก่อตั้ง  8  คน  คือ 
1.  นายสุทัศน์ ทิวทอง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์       ประธานกรรมการ 
2.  นายสุพิทย์ จรัณยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์     รองประธานกรรมการ 
3.  นายปรีชา เมืองอ่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี      กรรมการ 
4.  นายสุรสิทธิ ์ หวลระลึก        ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์     กรรมการ 
5.  นายอุดร เวียงเพ่ิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร      กรรมการ 
6.  นางปลั่งศร ี มูลศาสตร์        ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร      กรรมการ 
7.  นายสุภาพ จรัณยานนท์     ศึกษาธิการอำเมืองสุรินทร์      กรรมการและเหรัญญิก 
8.  นายอภิชาต อรรถเวทิน      ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 
     นายประสพ  จงอุตส่าห์  อดีตศึกษาธิการอำเภอจอมพระ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการคนแรกของสหกรณ์ออมทรัพย์
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
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ข้อบังคับ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

******************* 

หมวด  1 
 ข้อ  1  ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
 ชื่อภาษาไทย   สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    KURUSAMPHAN  SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE  LIMITED 

 ชื่อย่อ      (1)   สอ.คส. 
      (2)   KSCO-OP 
 ประเภท      สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สีประจำสหกรณ์   ฟ้า - ขาว 
 ที่ตั้งสำนักงาน      เลขที่  2/2   ซอยศรีสุข   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 
                        สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร  โดยแจ้ง 
ให้นายทะเบียนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับใน 
การประชุมใหญ่คราวต่อไป 

 ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้    
 

 
 รูปรังผึ้ง  6  รัง   หมายถึง   หน่วยงานที่ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์  คือ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
สุร ินทร์  โรงเร ียนมัธยมศึกษาสังกัดจังหวัดสุร ินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์  ว ิทยาลัยเทคนิคสุร ินทร์   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 รังผึ้ง   หมายถึง   สัญลักษณ์ของความสามัคคี  ความร่วมมือ  ร่วมทุนตามหลักการสหกรณ์ 
 ข้อความใต้สัญลักษณ์    หมายถึง   ชื่อสหกรณ์และปีที่ได้รับจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์  
25  ตุลาคม  2531 
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หมวด    2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

 ข้อ  2  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์    สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์   ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)   ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
          (2)    ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
          (3)    ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
          (4)    จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
          (5)   ร่วมมือกับสหกรณ์อื ่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
          (6)    ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 ข้อ  3   อำนาจกระทำการ   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้ 
  (1)    รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (2)    จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3)    ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4)    ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5)    ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6)    ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
  (7)    ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ ์
  (8)    ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9)    ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (10)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
  (11)   ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12)   ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (13)   ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14)   ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล 
อ่ืนใด 
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  (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือ
รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใดซึ่ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ  4   ทุน    สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
          (1)  ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
          (2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
          (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน   และตราสารการเงิน 
          (4)  สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 
          (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 ข้อ   5  การออกหุ้น    สหกรณ์ออกหุ้นโดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ   6 การถือหุ้น    สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินรายได้รายเดือนของตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
                     เงินได้รายเดือนตามความในวรรคหนึ่ง  หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพ  หรือเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  ในการชำระค่าหุ้น  สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้  และสมาชิกมีความรับผิดชอบ
เพียงจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
  ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
อายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิ์นำเงินตามมูลค่า 
หุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
พิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
  สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์  
  สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้นอกจากที่กล่าวไว้ใน  ข้อ 39  และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้  
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 ข้อ  7    การส่งค่าหุ้นรายเดือน   การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนัน้  ให้ส่งโดยวิธหีักจากเงินได้รายเดือน 
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิกนั้น
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้    โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น  มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ  8    การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหกสิบงวด เดือนหรือเป็นจำนวน
เงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน  จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน 
หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ   และในปีหนึ่งๆ 
จะขอลด หรืองดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนเกินกว่าสองครั้งมิได้   เว้นแต่หากมีเหตุจำเป็น  คณะกรรมการดำเนินการ
อาจพิจารณาในการลดหรืองดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนให้แก่สมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนก็ได้ 
 ข้อ  9   การแจ้งยอดจำนวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปี
ทางบัญชี 

หมวด   4 
การดำเนินงาน 

 ข้อ 10  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์     การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้   
    (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้  การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการรวมสองคน 
    (2)  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน  (1) ข้างบนนี้  จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้จัดการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          อนึ่ง     ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม   ใบสั่งจ่ายเงิน   ใบรับเงิน   ตั๋วสัญญาใช้เงินและตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย    

    วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
 ข้อ 11  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน     ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน   สำหรับปี
หนึ่งๆไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำหรับปีใด  ก็ให้
ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 12  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร   
ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ  11   
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การรับฝากเงิน 
 ข้อ 13  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ หรือเงินฝากประจำ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน  ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
                     ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 14  การให้เงินกู้    สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 

(1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
(2)  สหกรณ์อ่ืน  

                          การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   ให้คณะกรรมการดำเนินการ  มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                           ข้อกำหนดต่าง ๆ   เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแห่ง
การให้เงินกู้  เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้และข้อกำหนดอื่น ๆ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
       การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ  สหกรณ์มีทุน
เหลือจากการให้กู้แก่สมาชิกแล้ว 
       สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  ซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

 

 ข้อ 15 ความมุ ่งหมายแห่งเง ินกู้    เง ินกู ้ซ ึ ่งให้สมาชิกไม่ว ่าประเภทใด  จะให้ได้แต่เฉพาะเพื ่อการ  
อันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
                     ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง   และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก  ให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ 16  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้   สหกรณ์อาจให้กู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจำกัด ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์
ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์  
  (2)  เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเงิน  เพื่อการอันจำเป็น  หรือ
มีประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้น  ได้ตามระเบียบของสหกรณ์   
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    (3)   เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะทางการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคง  หรือเพ่ือการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดยจำนวนเกินกว่าจำกัดที่สมาชิกนั้น อาจได้รับ
เงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวมาใน (2) ข้างบนนี้) คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู ้พิเศษแก่สมาชิกนั้น  ได้ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมี
หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  17  ดอกเบี้ยเงินกู้   ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก  ในอัตราตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 18  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดำเนินการ  ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุก
รายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า   หลักประกันสำหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
  ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด  ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการ  
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู ้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

 

       ในกรณีที่ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจน
ครบจำนวนตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
 ข้อ 19  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) แล้วแต่กรณี  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ 
และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน   เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ 44 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ 20  การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก หรือลงทุนได้ตามที่
กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้คำนึงถึงความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  21  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ให้สิ้นสุด ณ วันที่  30  พฤศจิกายน ของทุกปี 
  เมื่อสิ้นสุดทางบัญชีทุกปี  ให้สหกรณ์จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชี  กำไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 22  การเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่   คณะกรรมการดำเนินการต้องนำเสนองบการเงินประจำปีซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์   เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี  และส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปี ไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
  อนึ่ง   สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำปี   พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ  ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก   ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำไรสุทธิประจำปี 
 ข้อ 23  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ   ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราที ่กำหนดใน กฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ ่งของกำไรสุทธิ   
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท  
  กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความ ในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้  ดังต่อไปนี้   
  (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะเวลา   อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม  (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล  สำหรับปีใดด้วย
จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น  ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่า
สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ ในวันใดให้มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นไป 
    (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ  ที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่
สมาชิกท่ีผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์   มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 

  (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
  (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปด แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
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  (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์สะสม
ไว้สำหรับใช้จ่าย เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป  หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศล
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
            (6)  เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน  หรือกองทุนต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
  (7)  เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
       (8)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น  

 

ทุนสำรอง 
 ข้อ 24  ที่มาแห่งทุนสำรอง    นอกจากการจัดสรรกำไรสุทธิ  ตามข้อ 23 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน  หรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น   
  อนึ่ง   จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้
สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 
  กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร 
ตามข้อ 23  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี  หรือปรากฏ
ว่าจำนวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฏหมาย   ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 ข้อ 25  ทุนสำรอง    จะถอนจากบัญชีทุนสำรองได้  เพื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด 

ทะเบียน บัญช ี และเอกสารอ่ืน ๆ 
ข้อ 26  ทะเบียนและบัญชี    สหกรณ์ต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  ซึ่งทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อย

ต้องมีชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน  สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก และจัดทำ
สมุดรายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  การประชุมคณะกรรมการอื่น  ตลอดจนทะเบียน
อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
  สหกรณ์ต้องส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน 

 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณภ์ายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 ข้อ 27  กฎหมายและข้อบังคับ   ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้   ณ  สำนักงานของสหกรณ์ สมาชิกและ
ผู้สนใจ อาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  และการตรวจตราควบคุม 
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 ข้อ  28  การตรวจสอบบัญชี   บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ  29  การกำกับดูแลสหกรณ์    นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์
ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที ่ สมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  มา
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมได้  โดยเข้า
มาตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำการของสหกรณ์   

    ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก  ปฏิบัติตามคำสั่งและอำนวยความสะดวก  ให้ความช่วยเหลือ
รวมทั้งให้คำชี้แจงตามสมควร 
 ข้อ 30  การส่งรายการหรือรายงาน    ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กำกับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ข้อ 31 สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
  (1)  ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ชำระค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
            (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  ได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว  
 ข้อ 32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2)  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
        ก.  เป ็นข้าราชการ  ล ูกจ ้างประจำ  หร ือพนักงานราชการ  ซ ึ ่งได ้ร ับเง ินเด ือนประจำสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสุรินทร์ 
                ข.   เป็นข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   หรือพนักงานราชการ   ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  ข้าราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   และข้าราชการครูสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดสุรินทร ์
                ค.  เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการ  สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  และสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์   
             ง.  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
                จ.  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์  (สกสค.)   
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             (4)  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
             (5)  มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

 ข้อ  33   การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37   ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้อง
มีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง   แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาให้รับรองตนเองได้    
       เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา   ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กำหนดไว้  ตามข้อ 32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้   ก็ให้แจ้งผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
     ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ  ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอกใ็ห้
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด    มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้   ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม  
 ข้อ   34    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู ้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  
คนละหนึ่งร้อยบาท   เว้นแต่สมาชิกที ่ลาออกแล้วสมัครเข้าใหม่ให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าร้อยบาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
          ข้อ   35   สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก   ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวน
ที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

       (ก)   สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
         (1)  เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

         (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
          (3)  เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ    
         (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
           (5)  สิทธิอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
              (ข)   หน้าที่ของสมาชิก   มีดังนี ้ 
           (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
           (2)  เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
           (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
           (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
           (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
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 ข้อ   36  สมาชิกย้ายสังกัด    สมาชิกที่ย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น   และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั ้งขึ ้นในสังกัดนั้น   หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้   และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว   ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่
ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่สหกรณ์จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น    เงินกู้  และเงินฝาก   
(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ   37  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย  หรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 32(3)  แล้วแต่กรณี  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื ่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ตาม  
ข้อ 33  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 (ก)  ทั้งนี ้  เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงิน
ค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว    
    การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ   38  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ  สัญชาติและท่ีอยู่   สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ  ชื่อสกุล  คำนำหน้าชื่อ  สัญชาติและท่ีอยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ  39   การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก    สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย   โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน  หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
    ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว   
ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
    เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณแ์จ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้    หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้   ตามข้อกำหนดในข้อ  45  และข้อ  46 
  การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ  40   การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5)  ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 
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 (6)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 (3) แล้วแต่กรณีที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 

 (7)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

 ข้อ   41    การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน  อาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ    และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้      
                       คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา   หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ   ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนได ้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ  42   การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
     (2)  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
    (3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
    (4)  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ภายในปีบัญชี 
    (5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน   หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
    (6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มต ิและคำสั่งของสหกรณ์  หรือประพฤติ
การใด ๆอันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ   
      เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
แล้ว   ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์     

           สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์   คำวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ   43  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 
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 ข้อ   44  สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด   สมาชิกที่โอน
หรือย้าย  หรือออกจากราชการ หรืองานประจำ ตามข้อ  32 (3)  แล้วแต่กรณี โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่   และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านั้นอาจ
ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ 
    ในกรณีที่สมาชิกออกจากราชการ  โดยได้รับบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ทางจังหวัดสุรินทร์แล้ว   เมื่อยินยอมให้หักเงินบำนาญเป็นค่าหุ้นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 7 ก็ให้มีสิทธิ  
และหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุกประการ 
    ในกรณีสมาชิกที่ออกจากราชการ  หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด หรือไม่ได้รับเงินบำนาญ  หาก
ประสงค์เป็นสมาชิกต่อให้มีหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ในกรณีมีหนี้มากกว่าทุนเรือนหุ้นจะต้องนำเงิน
มาชำระหนี้ให้เหลือร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และสมาชิกกรณีนี้จะกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ 
 ข้อ   45  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  
เพราะเหตุตาม ข้อ 40  (1)  (2) (3) หรือ(5)    สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของ
สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้
มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับ
ปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก   โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออก
นั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็สุดแต่จะเลือก   ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
    ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น    คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่   แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
ออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) แล้วแต่กรณี   โดยไม่มีความผิดนั้น   คณะกรรมการดำเนินการอาจ
ผ่อนผันเป็นพิเศษ    
    ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุผลตาม  ข้อ  40 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงิน       
รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
    ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (6) (7)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงิน
ปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  โดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์   หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี   โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้  ส่วนเงินรับ
ฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ ์
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                       ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่
พ้นจากสมาชิกภาพ  ในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี   และให้คำนวนเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิก
โดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น   แล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ ้นเป็น
ฐานคำนวณ  
    เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว   ในปีต่อๆไป  สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ  46   การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวตาม ข้อ 45  
นั้น  ใหส้หกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 47  ความรับผิดของสมาชิก    สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่า

หุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจำ 
         ข้อ  49  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (2)  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
   (3)  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 
        ก.  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกหรือ 
                ข.  บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 (3) แล้วแต่กรณ ี 
     (4)  เป็นผู้มีความประพฤติดี 

           (5)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
                      (6)  มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
          ข้อ 50  วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณต์ามแบบ
ที่กำหนดไว้   โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตามข้อ 49 (3)  เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 49 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 
                     เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว  ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
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 ข้อ  51   ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ    ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ    
                        เว้นแต่สมาชิกสมทบที่ลาออกแล้วสมัครเข้าใหม่   ให้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละหนึ่งพันบาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
                        สมาชิกสหกรณ์ตาม หมวด 5  ที่ลาออกจากสหกรณ์แล้วประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบก็ได้แต่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งพันบาท 
              สมาชิกสมทบที ่มีคุณสมบัติตามข้อ 32  จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามหมวด  5  โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
          ข้อ 52  การถือหุ้น    สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้า
ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

             การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอื่น  ๆให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ หมวด 3 
ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  53   สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมาย
สหกรณ์   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
            (1)   ฝากเงินกับสหกรณ์  ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
            (2)   การซื้อหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
            (3)   ได้รับเงินกู ้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90  
ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์  
            (4)   สิทธิในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามข้อ  39   
                         (ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
                               (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
   (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง  
                         (ค)   สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
                               (1)  นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
   (2)  การออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
                               (3)  เป็นกรรมการดำเนินการ 
   (4)  กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
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          ข ้อ  54   การเปล ี ่ ยนแปลงช ื ่ อ  ส ัญชาต ิ  และท ี ่ อย ู ่ของสมาช ิกสมทบ     สมาช ิกสมทบคนใด 
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

           ข้อ  55    การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

           ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ต้องทำเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

           เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ  59 และข้อ 
60  

           ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วยเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

          ข้อ  56   การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ 
ใด ๆ ดังต่อไปนี้   
            (1)   ตาย 
            (2)   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ   
            (3)   ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
           (4)   ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท 
                      (5)   ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
                      (6)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ  49  
   (7)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์    
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ข้อ  57    การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเหน็ว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

 

   ข้อ  58   การใหอ้อกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (1)  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน  หรือผิดนัดการส่ง
งวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  

    (2)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มตแิละคำสั่งของสหกรณ์ 
    (3)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ ์ หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการ

ใด  ๆ    
    เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าว

ข้างต้น  และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว   ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ  59   การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56  (1) (2) (4) หรือ (5)  และสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้
ก่อนสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ   โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ  
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย   ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก   ส่วนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้น   สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ ์
      ถ้าในปีใด   จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น   คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (3) สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  
เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ข ้อ  60  การห ักจำนวนเง ินซ ึ ่ งสมาช ิกสมทบต ้องร ับผ ิดต ่อสหกรณ์   ในการจ ่ายค ืนจำนวนเงิน 
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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  หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

  ข้อ  62   การประชุมใหญ่  หมายถึง  การประชุมใหญ่สามัญและการประชุมใหญ่วิสามัญ  เมื่อสหกรณ์มี
จำนวนสมาชิกเกินกว่าสามพันคน จะมีการประชุมใหญ่ประกอบด้วยบรรดาสมาชิกหรือการประชุมใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
      การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกบรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่
กรณีมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
                 การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อใดก็สุดแต่จะ
เห็นสมควร  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์
ทราบ 
      สมาชิกมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำ
หนังสือร้องขอ  เพื ่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื ่อใดก็ได้  และให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง 
      ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นให้
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้
ภายในระยะเวลา ที่เห็นสมควร 
     การประชุมใหญ่ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบว่าด้วย   การประชุมใหญ ่  เว้นแต่สถานการณ์ไม่
ปกติและมีคำแนะนำจากนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ   63   การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก    จำนวนผู้แทนสมาชิก   การดำรงตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก และการพ้นจาก
ตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก 
    (1)  สมาชิกในหน่วยงานใน  (3)  เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
    (2)  ให้กำหนดหน่วยเลือกตั้งออกเป็นหน่วยหรือเขตและให้สมาชิกในหน่วย  หรือเขตนั้น  ๆ  เป็นผู้
เลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

   (3)  ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการจัด
ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
     (4)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำเสร็จภายในเก้าสิบวัน  หลังจากวันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ ์
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         จำนวนผู้แทนสมาชิก  สมาชิกแต่ละหน่วยหรือเขตเลือกตั้งผู้แทนของตนโดย  อัตราส่วนจำนวน
สมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าหน่วยใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่งให้มีผู้แทนสมาชิกเพ่ิมอีกหนึ่งคน  และ
จำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
          การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก ให้เป็นไปตามกรณีใด  กรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1)  มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
    (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
    (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
    (4)  สมาชิกในที่ประชุมหน่วยนั้นลงมติถอดถอน 
    (5)  ย้ายหรือโอนไปอยู่หน่วยงานนอกเขตอำเภอ 
                ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วย
กรณีใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน  หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  
ก็ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง  หรือจะได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามที่
กำหนดในวรรคสอง  ก็ได้และให้สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนและให้อยู่
ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่เหลืออยู่ 
          ข้อ 64  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา  
สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้น  
เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลง
ชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี  สหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ  65   องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของผู้แทน
สมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
    ในการประชุมใหญ่คราวใด  มีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญ
ที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุม
ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่
จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 
    ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าที่ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์
ได ้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
    ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
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 ข้อ  66   อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
     (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ ์
     (3) อนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  
     (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์   จากคณะกรรมการดำเนินการ
และผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
             (5) กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
             (6) กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ 
             (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ 
     (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ 
กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ  และที่ปรึกษา  
     (9) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
     (10)  เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ 
     (11)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
     (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13)  กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
     (14)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 
 

หมวด   8 
คณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ 

 ข้อ 67  คณะกรรมการดำเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยสามคน ต้อง
เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  
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    หน่วยเลือกตั้งและจำนวนกรรมการแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย  การกำหนดหน่วย
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
    เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว  ให้ประธานเลือกรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน  และเลขานุการคนหนึ่งแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ   
 ข้อ  68   ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ   ดังต่อไปนี้  สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
    (1)  เคยผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้  ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
       (2)  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์ 
    (3)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ 
โดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
      (4)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อ หน้าที่ 
        (5)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม 
ข้อ 72 (6) 
    (6)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
    (7)  เคยเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
               (8)   เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
    (9)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
              (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
              (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้น
เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
    (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีหรือเป็นผู้จัดการ
สหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
               (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล
เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น       
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ข้อ  69   อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
    (ก)  ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
          (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และอยู ่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
          (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
          (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มต ิหรือคำสั่งของสหกรณ์ 
     (ข)  รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
          (1)  ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที ่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานว่างลง 
          (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
          (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
             (ค)   เลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
          (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเน ินการ 
ทุกครั้ง 
          (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
          (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี 
          (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
 ข้อ 70  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการเข้าดำรงตำแหน่งเท่ากับจำนวนกรรมการที่
ออกไป 
   เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
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  กรณีตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ในตำแหน่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
  ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ   ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 ข้อ 71  เมื ่อคณะกรรมการดำเนินการว่างลงก่อน  ถึงคราวออกตามวาระ    ให้อยู ่ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 72  การพ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์   กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ถึงคราวออกตามวาระ     
    (2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์             
    (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
    (4)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68  
              (5)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
              (6)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
              (7)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

               ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

                เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม (7) 
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะนั้นยกเว้นผู้มี
ส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง 

                กรณีท ี ่ท ี ่ประช ุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเน ินการพ้นจากตำแหน่งทั ้ง คณะ                        
ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก   

 ข้อ 73  ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 72 (6)    และเป็นการพ้นจากตำแหน่ง
ทั้งคณะ นายทะเบียนสหกรณ์  จะแต่งตั้งกรรมการดำเนินการชั่วคราวตามระเบียบกฎหมายของสหกรณ์ 
  คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคแรกอยู่ในตำแหน่งได้  ไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และก่อนพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวนั้น เรียกประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 67 
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 ข้อ 74  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่อง
ที่สำคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีทราบด้วยทุกคราว ในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ข้อ 75  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ    คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิด
ความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
               (1)   กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2)  จ ัดให้ม ีข ้อกำหนดเกี ่ยวกับจร ิยธรรมของกรรมการ ผู ้จ ัดการ ผู ้ม ีอำนาจในการจัดการ  
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
              (3)   จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์โดยอย่างน้อยจะต้อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  การลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
  (4)   กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  (5)   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
  (6)   กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็วและมี
กระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
  (7)    กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
             (8)   พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการต่างๆ ตามความจำเป็น 
           (9)  กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือแสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
  (10)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
         (11)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
           (12)  พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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         (13)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะ
ส่วนตัว 
         (14)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
         (15)  กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
          (16)  เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
          (17)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
              (18)   เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
  (19)   พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
          (20)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
         (21)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
            (22)  พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
          (23)   พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
          (24)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่
เห็นสมควร 
          (25)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดำเนินงานของสหกรณ ์
          (26)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
  (27)   พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
   (28) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป
เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
   (29) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
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  (30)  พิจารณาแต่งตั้งผู ้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้ 
           ข้อ 75/1  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาลดหรืองดดอกเบี้ยหรือต้นเงินให้สมาชิกผู้เป็นลูกหนี้ของ
สหกรณ์ได้  แต่ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเม่ือมีเหตุต่อไปนี้เกิดขึ้น 

    (1)   สมาชิกถึงแก่ความตาย ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เหลือเป็นมรดกตกทอด  
    (2)   สมาชิกทุพพลภาพถาวรถึงขั้นไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้และครอบครัวสมาชิก  

ที่มีเหตุตาม (1) หรือ (2)  มีฐานะยากแค้นลำเค็ญดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก  
    (3)   สมาชิกได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากภยันตรายหรือประสบสาธารณภัยหรือภัย 

 ธรรมชาติและสมควรได้รับการช่วยเหลือให้ลดดอกเบี้ยเท่านั้น  
                  เหตุตามที่กำหนดในวรรคแรก ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีสมาชิกผู้ตกเป็นลูกหนี้  เพราะการค้ำ

ประกันหนี้ด้วย  
                       การลดหรืองดดอกเบี้ย หรือต้นเงินตามวรรคแรก ให้ใช้กับการพิจารณาประนีประนอม  ในศาลด้วย 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีดำเนินการเป็น
ระเบียบของสหกรณ ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ 76  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ    ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการ หรือ
งดเว้นกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน   การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน  
ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
 ข้อ 77  คณะกรรมการอำนวยการ    ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ ่งคน   รองประธานกรรมการ  
เลขานุการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืนรวมไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการอำนวยการ 
  ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอำนวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  ในการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการ  ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ  
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 ข้อ 78  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ   ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงิน   หรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
        (2)  ควบคุมการจัดทำบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
  (3)  ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์  ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย   และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดูแลการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี  
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (6)  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
  (7)  จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
รับรองและนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติ 
  (8)  ทำนิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย  
  

คณะกรรมการเงินกู้ 
 ข้อ 79  คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่
เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการเงินกู้  โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
   ให้คณะกรรมการเง ินกู ้ประชุมกันตามคราวที ่มีก ิจธ ุระ   แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้   ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมใน
คราวถัดไป 
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          ข้อ 80  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงนิกู้
แก่สมาชิกตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
    (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
    (2)  ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
    (3)  ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 
    (4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง   ในกรณีสมาชิกผู้กู ้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้  
เงินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียก
คืนเงินกู้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

คณะกรรมการศึกษา 
 ข้อ 81  คณะกรรมการศึกษา   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการจำนวนไม่เกินห้าคน
เป็นคณะกรรมการศึกษา  โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  ให้
คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยและให้
ประธานกรรมการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา   ต้องมีกรรมการมาประชุม   ไม่น ้อยกว ่ากึ ่งจำนวนของ
คณะกรรมการศึกษาท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
 ข้อ 82  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการศึกษามีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตาม
ข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติ  และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์   หลักวิธีการและการบริหารงาน
ของสหกรณ ์
             (2)  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานไป 
  (3)  ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  (4)  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจน
วิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
  (5)  ศึกษาและติดตามข่าวคราวเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานสหกรณ์อ่ืน  ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือ
นำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก 
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คณะอนุกรรมการ 

 ข้อ 83  คณะอนุกรรมการ    ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 
  คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 
 ข้อ 84  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงจำนวนเจ็ดคน โดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
             คณะกรรมการดำเน ินการ  อาจแต ่งต ั ้ งบ ุคคลภายนอกที ่ เป ็นผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ เป ็นท ี ่ปร ึกษา
คณะอนุกรรมการได ้
           คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง  ให้อยู ่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น  ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
           ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
           ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ข้อ 85  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
อำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและ
ด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่  
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(3) ประเมิน  ติดตาม  กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความ 
เสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไขตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่ 
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
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     (5)  กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
     (6)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดง 

รายละเอียดในรายงานประจำปี 
     (7)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

          ข้อ 86  คณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั ้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวนแปดคน   และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นอนุกรรมการด้วย โดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ 
            คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ได ้
            คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
            ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

           ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
          ข้อ  87  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน    ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
            (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (2)  พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
            (3)  ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
            (4)  กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
            (5)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่
ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
           (6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 88  ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่   หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย   ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมในคราวนั้น 
   ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการ
ศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ 89  การออกเสียง   สมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่หรือที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้เพียงคนละหนึ่งเสียง   จะมอบให้ผู ้อื ่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้  ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
            ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
          ข้อ 90  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม
ใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่กรณีต่อไปนี้  ให้ถือเสียงสอง 
ในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
            (2)  การเลิกสหกรณ์ 

(3)  การแยกสหกรณ์ 
            (4)  การควบสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 91  รายงานการประชุม    ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงาน
การประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุม
นั้น ๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
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หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 92  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือ
สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ตาม
ข้อ  93  เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการดำเนินการ  มีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือนการให้สวัสดิการและการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ
สหกรณ ์
  ให้นำความตามข้อ 68 (1) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13)  มาบังคับใช้กับการจัดจ้าง  
และการดำรงตำแหน่งของผู้จัดการ 
 ข้อ 93  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
          (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ ์
          (3)  รบัฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
         (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ ์
        (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน   พร้อมกับแจ้งให้
สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
        (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึง
กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
          (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
          (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
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          (9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆและประชุมคณะอนุกรรมการ 
            (10)  รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (11)  จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา 
            (12)  จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
  (13)  เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
  (14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
  (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16)  เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ราชการกำหนด 
  (18)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยรับผิดชอบค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 
  (19)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆของสหกรณ์มอบหมาย  
หรือตามท่ีควรกระทำ  เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 ข้อ 94  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใด  ดำรง
ตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ   
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 95  การเปลี่ยนผู้จัดการ    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์  ตลอดจนจัดทำงบแสดงฐานะ
การเงิน ของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 ข้อ 96  เจ้าหน้าที่อื ่น   นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้าง  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตาม
ความจำเป็น  เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี ้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 
 ข้อ 97  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึง
ทรงคุณวุฒิความสามารถ  และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้เพ่ือให้ความเห็น  แนะนำ  ในการ
ดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 98  ผู้ประสานงาน   คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งผู้ประสานงานจากสหกรณ์  หรือบุคคลภายนอก
ให้ช่วยดำเนินการในกิจการเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
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 ข้อ  99 ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี   การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวนสามคน   หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนสามคนต่อคณะ 
หรือหนึ่งนิติบุคคล 

       กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

 ข้อ  100  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศขั้นตอนและ
วิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่    และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่    และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด   เพื่อนำเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งตามประกาศ   โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย   และให้
ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็น 
เสียงชี้ขาด   ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวนสามคนหรือ คณะ 
หรือ หนึ่งนิติบุคคล    

            กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 102 (2) (3) (4) หรือ 
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

  ข้อ  101  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสองปีบัญชี
สหกรณ ์  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

                ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน   

           กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ   ให้กำหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้น
ขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการและนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่ง   
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  ข้อ  102  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
      (1)   พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
      (2)   ตาย 
      (3)   ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลวันที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
      (4)   ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
      (5)   อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด   
          ข้อ 103  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
    (1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 
            (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ ์
    (3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ           
    (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   
    (5)  ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบ
บัญชี 
    (6)  กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านในเรื่องดังต่อไปนี้
ด้วย 
                       (6.1)  ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดง
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สินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงาน
ทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
         (6.2)   ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง 
กลยุทธ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้าน  
การลงทุน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
                   (6.3)   ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้  สามารถ
ประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบ
การวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
        (6.4)   ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่
กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
        (6.5)   ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ
สหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
        กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 104  การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน  และ
ประจำปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือน  
ต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
    กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง  ประกาศ  หรือคําแนะนําของทางราชการ  
รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม หรือคําสั่ง  ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดที่กำกับดูแลโดยเร็ว   
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                      ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกตตามรายงานการตรวจสอบ และสำเนา
รายงานผลการแก้ไข  และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์   สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดที่กำกับดูแล  
          ข้อ  105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ   หรือละเว้นการปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย   
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุไม่แจ้งนั้น 
            การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 106   หน้าที่ของสหกรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ   
              (1)    อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจงตอบข้อซักถาม
ต่างๆ  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ 
                       (2)    กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู ้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

   (3)    พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดำเนิน
กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 
 

หมวด  10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
          ข้อ  107  ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้       
     (1)    ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
   (2)    ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

           (3)    ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
           (4)    ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

                (5)    ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
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                       (6)    ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์    
           (7)    ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
           (8)    ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

          (9)    ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 

   (10)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
          (11)  ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   (12)  ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 

   (13)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพ่ือความสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
                    ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

 ข้อ  108   การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 18 ( 2) แต่มิได้ชำระตามเรียก  คณะกรรมการดำเนินการ
ต้องร้องทุกข ์ หรือฟ้องคดีตามกำหนดอายุความ 
           ข้อ  109  การตีความในข้อบังคับ   ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือขอคำวินิจฉัยและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ 
           ข้อ  110  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

    กรณีท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ   ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้   โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด   หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว   หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ  หรือคำสั่งให้
สอดคล้องกัน  ก็ให้นำความท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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          ข้อ 111  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องยกเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดย
จำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระหนี้สินอื่น ๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
(2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
(3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 23 (2) 

                เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 23 (4) ในปีนั้น 

            ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ    
 ข้อ 112  ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกสามัญเกินกว่าสามพันคน   ภายหลังจากท่ีได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคับนี้
แล้วให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมาชิก ตามข้อ  63  ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
 ข้อ 113  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที ่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดจนคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้
ด้วย  

บทเฉพาะกาล 

          ข้อ  114  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้ 
     *********************** 
หมายเหตุ :- 
             ด้วยเหตุที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   ประกอบกับได้มีการประกาศใช้ 
    1. กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564  ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   ในเรื่อง 
การกำหนดขนาดของสหกรณ์  การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ   
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  การดำรงเงินกองทุน  การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล 
การจัดทำบัญชี  การจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจัดเก็บและรายงาน 
ข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
    2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2563  ซึ่งมีสาระสำคัญ 
เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ  การกำหนดจำนวน  วิธีการรับสมัคร  การเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  การตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 
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    ดังนั้น   เพ่ือให้การดำเนินการสหกรณ์ฯเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ กฎกระทรวงและระเบียบดังกล่าว    
จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ฉบับเดิมและให้ใช้ข้อบังคับ 
ฉบับนี้แทน 
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