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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
พ.ศ. 2544
..............................................
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์เสี ยทั้งหมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทนซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความ
ดังนี้
- ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
พ.ศ. 2544”
- ข้อบังคับนี้ให้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
- ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยูก่ ่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บงั คับ นับแต่วนั ที่
ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
หมวด 1
ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้งั สานักงาน
ข้อ 1. ชื่ อ ประเภทและทีต่ ้งั สานักงาน
ชื่ อ
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
Petchburi Pubic Health Saving Co-operative Ltd.
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงาน
เลขที่ 48 ถนน ราชวิถี หมู่ที่ ตาบล คลองกระแชง อาเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ (ประกอบด้วยคาอธิบาย
ต่าง ๆ) เครื่ องหมายของสหกรณ์เป็ นรู ปลักษณ์ เป็ นวงกลม
เล็กน้อยรอบด้วยวงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็กเป็ นสัญลักษณ์
ของกระทรวงสาธารณสุ ข (งูพนั คบเพลิง) ระหว่างวงกลมเล็ก
และใหญ่เป็ นตัวอักษรคาว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด”
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(7) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้ อหุ น้ ของชุมชนสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่กิจการ
ของสหกรณ์
(10) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(11) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(12) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(13) ดาเนินการให้กยู้ มื เพื่อการเคหะ
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15) ร่ วมมือกับทางราชการ สันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่นเพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(16) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุ ญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรื อให้เช่า
เช่าซื้ อหรื อให้เช่าซื้ อ โอนหรื อรับโอน สิ ทธิ การเช่าหรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ ขายหรื อจาหน่าย จานองหรื อรับจานอง จานา
หรื อรับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อของสมาชิก
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(18) ขอหรื อรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคล
อื่นใด
(19) ดาเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
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หมวด 3
ทุน
ข้อ 3. ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรื อสหกรณ์อื่น
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถือหุ้นสมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ น้ เป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิกตาม
อัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรื อค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรื อจะขอซื้ อหุ น้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ แต่จานวนหุ น้ ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ น้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุ ้นในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่าหุ น้ ของสมาชิกเพื่อชาระหนี้
แก่เจ้าหนี้ขงสมาชิกนั้น
ข้อ 6. การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
สาหรับสมาชิกสมทบให้ชาระค่าหุ น้ รายเดือนเป็ นเงินสดก็ได้
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตก
อยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ น้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค้าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน หรื อเป็ น
จานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อลดจานวนการ
ถือหุ น้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 8. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ น้ ที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่
ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อ
สหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การให้ เงินกู้
ข้อ 10. การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่ งเงินกู้
หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ งเสริ มงวดชาระหนี้ สาหรับ
เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมดาเนิ นการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นซึ่ งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์น้ ี ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงินกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิกไม่วา่ ประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอัน
จาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 12. ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุผลฉุ กเฉิ นหรื อเหตุอนั จาเป็ นรี บด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมี
ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
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(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่ งเสริ มฐานะ
ความมัน่ คงหรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 13. ดอกเบีย้ เงินกู้ ให้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตรา
คงที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่ องผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้
นั้น โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ ผูค้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดราย
เดือนจนครบจานวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
ข้อ 15. ความผูกพันของผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอนหรื อย้าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน (เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิ กอยูต่ ามข้อ 43)
การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 16. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะ
ได้รับ
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การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน
ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการ
ค้ าประกันสาหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อการ
ค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน หรื ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อ
ตราสารการเงิน หรื อโดยวิธีอื่นใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี ตามข้อ 17
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 19. การลงลายมือชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้ การจานองซึ่ ง
สหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายกับ
ผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลง
ลายมือชื่อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสื อกูย้ มื ซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ มื เช็ค ใบสัง่ จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตามของสหกรณ์ เป็ นสาคัญด้วย
ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ซ่ ึงต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กบั ทั้งบัญชีกาไรขาดทุน ตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
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ข้อ 22. การเสนองบดุลต่ อทีป่ ระชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ดว้ ยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสาเนารายงานประจาปี กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการดาเนิ นการ เห็นสมควรให้มีข้ ึน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ น้ แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
เก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรื อทะเบียนหุ น้ ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจของตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชี และการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 25. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ หรื อเชิ ญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่าง
เวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้
คาชี้แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 26. การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
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กาไรสุ ทธิ
ข้อ 27. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
และเป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ น้ ให้ถือว่าหุ ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่หา้ ของเดือน
มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือน
สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิ กได้ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของ
กาไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ น
วันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ น
เงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ทุนสารอง
ข้อ 28. ทีม่ าแห่ งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้น
เป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารอง
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กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี
ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้ อ 29. สภาพแห่ งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่ วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปั นกันไม่ได้หรื อเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนสารองนี้ จะถอนจากบัญชี ได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอัน
หากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุ น้
ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่า
หุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิ กต้ องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้าราชการลูกจ้างประจาสังกัด กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ีหรื อ
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 32. การเข้ าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้อง
มีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่า ระดับอาเภอคนหนึ่งรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่อของ
ตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่ อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัคร
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่ องเสนอที่ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
ข้อ 33. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
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ข้อ 34. สิ ทธิหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะ
สมาชิก
สิ ทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้อ 35. สมาชิกย้ายสั งกัด สมาชิที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ น้ และ
เงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ ้น เงินกูแ้ ละ
เงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิม
ได้โอนเงินค่าหุ น้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 37. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยูต่ อ้ ง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคน เพื่อให้เป็ นผูร้ ับ
โอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี้
ต้องทาตามลักษณะพินยั กรรม
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทาเป็ น
หนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
ผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมา
แสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม
ข้อกาหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาและอนุมตั ิ
แล้วสหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คาขอรับ
เงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จดั ทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุน
สารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เป็ นคนไว้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
5. ถูกออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
6. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รื อ
ผูค้ ้ าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ และเมื่อ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนิ นการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 41. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
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(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูท้ ี่เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัด
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรื อของที่
ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรื อ ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทา
ให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยูท่ ้ งั หมดใน
ขณะนั้นแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ น
ที่สุด
ข้อ 42. การถอนชื่ อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่ องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่ งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุ มกลุ่มทราบ
โดยเร็ ว
ข้อ 43. สมาชิกทีโ่ อน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้ถือ
ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้ สินไม่เกินค่าหุ น้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกูจ้ าก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 44. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมี
อยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ น้ ของสมาชิกซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วย
เงินปั นผลและเงิน เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะ
ค่าหุ น้ นั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับ จะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผล
หรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่ องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อน
หุ น้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ น้ ของสมาชิกที่ขาด
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จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้
โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31 (3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้
เงินรับฝาก เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์หรื อหากสมาชิกขอให้จ่าย
ค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 45. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกตาม ข้อ
44 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
กลุ่มสมาชิ ก
ข้อ 46. กลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่
ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริ หารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริ หารกลุ่มให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ความรับผิดเพื่อหนีส้ ิ นของสหกรณ์
ข้อ 47. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวน
เงินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) คู่สมรสหรื อบิดา-มารดา บุตรของสมาชิก
(3) เป็ นพนักงานของรัฐหรื อลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและปฏิบตั ิงานในจังหวัด
เพชรบุรี
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
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ข้อ 50. การได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่นอ้ ยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 3 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้ รับเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู ้ มัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุ น้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 5.1 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยนื่ ใบ
สมัครเป็ นสมาชิกจานวนเงิน 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรี ยกคืนไม่ได้ไม่วา่
ด้วยกรณี ใด ๆ
ข้อ 52. การให้ บริการ สหกรณ์อาจให้บริ การหรื อสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็น
สมควรแต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั้งนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์
ข้อกาหนด วิธีการให้บริ การและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริ การ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 53. สิ ทธิและหน้ าทีใ่ นฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ หน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะใน
ส่ วนที่ไม่ขดั กับกฎหมายสหกรณ์ รวมทั้งไม่ให้สิทธิ ในเรื่ องดังต่อไปนี้ พ.ร.บ. ม.41 (3)
(1) นับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุม
(2) ออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่
(3) เป็ นกรรมการดาเนินการ
(4) สิ ทธิ การได้รับเงินกูย้ มื จากสหกรณ์
(5) สิ ทธิการได้รับสิ นเชื่อจากสหกรณ์
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดัง
ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจา
ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วย
ข้อบังคับและอนุ ญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
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คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 56. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดัง
ต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมต่อสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
ข้อ 57. การเปลีย่ นแปลงชื่ อ สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ
สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเพื่อให้
เป็ น ผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสื อตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ ง
ทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรื อเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ าย
มีอยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้
เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 59 วรรคแรกและข้อ 60
ให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนา
มรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายใน
สี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์ไม่ยนื่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์
ที่สมาชิกสมทบได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 59. การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ ้นของสมาชิกสมทบซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ น้ นั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
จะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มี
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มติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่ องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
ร้อยละสิ บแห่งทุนเรื อนหุ น้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ น้ ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ น้ เงินรับฝาก
เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
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ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ น้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลา อันสมควรโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจาปี ที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่าย ค่าหุ น้ ภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 60. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้ องรับผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 61. การถอนชื่ อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุ มใหญ่
ข้อ 62. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกันเป็ นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุมปี ละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 63. การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการจะเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถา้
นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุน
เรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ลง
ลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใด
ก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุ มใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับ
คาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 64. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสื อแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ นการ
ด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรื องรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เป็ นผู ้
ลงลายมือชื่อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ มและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ใน
โอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
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ข้อ 65. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 66. การนัดประชุ มใหญ่ ครั้งทีส่ อง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุมให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ น
องค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึง
ที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 65 วรรคแรกก็ให้งดประชุม
ข้อ 67. อานาจหน้ าทีข่ องทีป่ ระชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดาเนินการ
และของผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ หรื อกรรมการ
อื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(10) รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ ี เป็ นสมาชิกอยู่
(11) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(12) กาหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์สหกรณ์
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หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 68. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนิ นการอีก ไม่เกิน 14 คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรื อ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดย
ทุจริ ต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีที่ผดิ นัด ถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทา
ของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 69. อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและอยูใ่ น
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
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(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 70. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสอง
ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออกจาก
ตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ
ให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการดาเนิ นการที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระ หรื ออยู่
นานที่สุด ออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุ ดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการชุ ดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนิ นการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุ ดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 71. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มีอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนิ นการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 72. การพ้นจากตาแหน่ ง กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์น้ ี

ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารสุ ขเพชรบุรี จากัด

24

(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรื อรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรื อรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ให้กรรมการดาเนินการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสัง่ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการใหม่ท้ งั คณะอยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดแรก
ข้อ 73. ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้ ในเวลาใดจานวนกรรมการ
ดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยูจ่ ะประชุมดาเนินการใด ๆ
ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรี ยกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็ น
ตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้น
ทาหน้าที่แทนชัว่ คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดาเนิ นการซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 74. การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุ ระ แต่ตอ้ งมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของ
สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 75. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะ
ทาให้เกิดความจาเริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงินการกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนเงิน ของ
สหกรณ์
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(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การตลอดจนควบคุมดูแล
การปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) ดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบี ยนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่ อง
ดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนิ นไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการความเห็นของผูจ้ ดั การและสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการ
ดาเนินการตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู ้ หรื อดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรื อประนีประนอมยอมความหรื อมอบ
ข้อพิพาทให้อนุ ญาตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ ง
สหกรณ์น้ ีเป็ นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การนั้นกาหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(20) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ
กรรมการ
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ข้อ 76. ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการ
หรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจน
ทาให้เสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อ
กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการ
ข้อ 77. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการจานวน 5
คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการเป็ น
กรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ และให้ประธานกรรมการ
อานวยการ หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 78. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู ้
ดาเนินการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงิน ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น ปั จจุบนั อยู่
เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุ ง หรื อแก้ไขการบริ หารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
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(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
และเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จานวน
7 คน โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรื อ
เลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ ้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้ ห้นาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการทราบใน
การประชุม คราวถัดไป
ข้อ 80. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
รวมทั้ง ข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
บุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณานามาบริ การแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 83. คณะอนุกรรมการ ในกรณี จาเป็ นแก่การดาเนิ นการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบตั ิภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ประธานในทีป่ ระชุ ม
ข้อ 84. ประธานในทีป่ ระชุ ม ในการประชุมใหญ่หรื อการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้
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รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในที่ประชุมตามลาดับ
แต่ถา้ ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่ งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดาเนิ นการ ถ้ามีการ้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ี ตอ้ งมี
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก ซึ่ งมาประชุม
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ ม ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดาเนิ นการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทาได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณี น้ ี ตอ้ งมี
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก ซึ่ งมาประชุม
การออกเสี ยงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ ระชุ ม
ข้อ 85. การออกเสี ยง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่ และที่
ประชุมกลุ่มสุ ดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยง แทนตน
ไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้น
ไม่ได้
ข้อ 86. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(3) การควบสหกรณ์
(2) การเลิกสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
ข้อ 87. รายงานประชุ ม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรื อ
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุ มลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนิ นการ หรื อกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่
กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
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หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
ข้อ 88. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์ โดยต้องไม่
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1), (2), (3), (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ตอ้ งทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์
ข้อ 89. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การสหกรณ์ โดยกาหนด
ระยะเวลาหรื อไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 90. อานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทัว่ ไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผู ้
เข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ ้น จ่ายคืนค่าหุ น้ และชักชวนการถือ
หุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ น้ และเงินให้กทู้ ุกหกเดือน
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึง
กาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ นปัจจุบนั
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(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณา
(12) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(14) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยูใ่ น
สภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกาหนด
(18) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 91. การพ้ นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์วา่ ได้กระทาการ
หรื อละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 92. การลาออก ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์ยนื่ หนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 93. การมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้ จู ัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
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คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผจู ้ ดั การให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่
ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 94. การแต่ งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผูใ้ ดดารงตาแหน่งแทน หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้อ 95. การเปลีย่ นผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ ดาเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจน จัดทางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 96. เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1), (2), (3), (4) ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงาน
ในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ทีป่ รึกษา
ข้อ 97. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
ซึ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู ้ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้จานวนไม่เกินห้าคน
เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 98. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ น
การประจาปี จานวน .......................คน (ไม่เกินห้าคนหรื อหนึ่งนิติบุคคล)
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 99. การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า
ข้อ 100. อานาจหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดาเนิ นงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุ รกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
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(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ งแผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์ หรื อกิจการอื่น
ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนิ นกิจการของสหกรณ์
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หากพบข้อบกพร่ องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์
แก้ไข โดยมิชกั ช้า ผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ 101. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้ รวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่ องของ
สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้คณะกรรมการดาเนิ นการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ ว ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ ยเหตุอนั ไม่แจ้งนั้น
หมวด 10
การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ข้อ 102. การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก
พร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้า
ประชุม แต่ถา้ สมาชิกไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่
น้อยกว่าห้าสิ บคน ลงลายมือชื่อทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการก่อนการประชุมใหญ่
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ยอ่ มทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อม
ด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก หรื อของทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
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(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรื อคาสัง่ ให้
สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ถือปฏิบตั ิ
หมวด 11
ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 103. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้
ส่ วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 104. การดาเนินคดีเกีย่ วกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูต้ ามข้อ 107 (3), 4) แต่มิได้รับชาระ
ตามเรี ยกก็ดีคณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อฟ้ องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 105. การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหานั้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 106. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของสมาชิกหรื อผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
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ข้อ 107. การจาหน่ ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระหนี้สินอื่น ๆ
ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชี จ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิ กไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุ ทธิ ที่
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชี เสร็ จ
ข้อ 108. ในกรณีทขี่ ้ อบังคับนี้มิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรื อคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์
มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 109. นับแต่ วนั ทีข่ ้ อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ
ระเบียบใด ซึ่ งสหกรณ์ใช้อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ถือใช้และไม่ขดั กับข้อบังคับนี้ให้ถือตามระเบียบ
นั้นไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
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ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด ได้ประชุมพิจารณา
ข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543 ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็ นข้อบังคับของสหกรณ์ได้

ลงชื่อ..........................................................ประธานที่ประชุม
(นายระยอง อ่วมอุ่ม)

ลงชื่อ..........................................................เลขานุการ
(นางรัตนา ทองน้ าวน)

หมายเหตุ : เหตุผลที่ตอ้ งยกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และปรับปรุ งแก้ไขให้มีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับภาวะ
ปัจจุบนั
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