
 

  

 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
พ.ศ.2560 

 
   ตามมติของที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  เมื่อวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560   
ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ 
จดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี ้
  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด พ.ศ.2560” 
  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มี
อยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

ค าจ ากัดความแห่งข้อบังคับนี ้
“สหกรณ”์  หมายความว่า   สหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด   
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า   ข้อบังคับสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี  จ ากัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด  
“กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด 
“สมาชิก”    หมายความว่า สมาชิกสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด 
“สมาชิกสมทบ”  หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด  

   “กลุ่มสมาชิก”  หมายความว่า กลุ่มสมาชิกสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   “ผู้แทนสมาชิก”  หมายความว่า ผู้แทนสมาชิกสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด  
   “เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานในสหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด 
 



 

  

                                                     ข้อบังคับ 
      สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด         

พ.ศ. 2560 

 
หมวด  1 

ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ชื่อ สหกรณก์ารเกษตรค าชะอี จ ากัด          
ประเภท สหกรณ์การเกษตร 
ที่ตั้งส านักงาน(ใหญ)่ เลขที่  124  ถนน กุฉินารายณ์ – มุกดาหาร  หมู่ที่ 5   

   ต าบลน้ าเที่ยง       อ าเภอค าชะอี   
                                            จังหวัดมุกดาหาร   รหัสไปรษณีย ์49110 

ที่ตั้งส านักงานสาขา เลขที่……………-..………ถนน…….………-……..….หมู่ที่…………-…........... 
 ต าบล……………-….…..…………อ าเภอ……..………-…..…………………….. 

                                            จังหวัด……  …-………….…… รหัสไปรษณีย.์........ -................... 
 

ท้องที่ด าเนินงาน …………………………-………………………………………………………………… 
 

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เดิม 
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ ์    ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้  
      ( ประกอบค าอธิบายต่างๆ)  
      1. ชื่อ และที่ตั้งส านักงาน  
      2. รูปเกลียวเชือก    
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ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 

 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
(2) รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขาย

โดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น 
(3) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก  เพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
(4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร ชุมชน

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(7)  ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการประกอบ

อาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  เพื่อให้สมาชิกมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการดังต่อไปนี้ 
(1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ า  หรือปิดกั้นท านบเหมืองฝาย  จัดระบบการส่งน้ า  ระบายน้ าและอ านวยการใช้

น้ าเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร 
(2) จัดให้มีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพ่ือเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
(3) จัดให้มียานพาหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หรือปศุสัตว์  เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร

ส าหรับให้บริการแก่สมาชิก 
(4) จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการ

ของตลาด 
(5) จัดหาทุนเพ่ือด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(6) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(8) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(10) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ

สหกรณ์ 
(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(13) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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(14) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้น้ า  กลุ่ม
รวมกันผลิต  กลุ่มรวมกันซื้อ  กลุ่มรวมกันขาย  และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ 

(15) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(16) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่น

ใด 
(17) การกระท าต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่

กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้ อ  โอนหรือ
รับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจ าหน่าย  จ านองหรือรับจ านอง   จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4. ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงัต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให ้

 

หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น   สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละ 20 หุ้น 
(2) ถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้  ในอัตราห้าหุ้นต่อจ านวนเงินกู้ทุกๆ หนึ่งพันบาท เศษของหนึ่งพันบาท   

ให้ถือเป็นห้าหุ้น  เว้นแต่การกู้คราวนั้นสมาชิกขอรับเป็นสิ่งของก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้ 
(3) นอกจากถือหุ้นตาม (1) และ (2) แล้ว สมาชิกย่อมจะขอถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้  โดย

แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิก
ผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
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ข้อ 7. การช าระค่าหุ้น    สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้ 
(1) การช าระค่าหุ้นตาม ข้อ 6 (1) และข้อ 6 (3) นั้น จะต้องช าระเต็มมูลค่าหุ้นในคราวเดียวภายใน

เวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(2) การช าระค่าหุ้นตามข้อ 6 (2)  จะต้องช าระค่าหุ้นทุกคราวที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ 

ข้อ 8. การโอนหุ้นของสมาชิก การโอนหุ้นซึ่งสมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์จะท าได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) สมาชิกผู้โอนได้ออกจากสหกรณ์  และจะโอนหุ้นซึ่งช าระเต็มมูลค่าแล้วเท่านั้น 
(2) สมาชิกผู้โอนไม่มีหนี้สินของตนซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง 
(3) ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้หรือผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการด าเนินการตกลงให้รับเข้าเป็น

สมาชิกแล้ว 
การโอนหุ้นต้องท าเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้  โดยลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนมีพยานอย่าง

น้อยสองคนรับรองลายมือชื่อนั้น ๆ 
เมื่อสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่า  การโอนหุ้นได้กระท าโดยถูกต้องและครบถ้วนตาม เงื่อนไข

ดังกล่าวข้างต้น  และได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนหุ้นแล้วเสร็จ จึงเป็นอันรับรองการโอนหุ้น
นั้นๆ  
  ข้อ 9.  การแจ้งความจ านงเพื่อโอนหุ้น  สมาชิกซึ่งประสงค์จะโอนหุ้นโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ 8 (1)  
และ (2) แต่ไม่อาจหาสมาชิกผู้รับโอนได้จะแจ้งความจ านงเพื่อโอนหุ้นไว้ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือก็ได้  เมื่อสหกรณ์ได้รับแจ้ง
เช่นนั้นแล้วถ้ามีสมาชิกอื่นมาขอถือหุ้น สหกรณ์จะจัดให้ท าความตกลงกันโอนหุ้น ซึ่งรับแจ้งความจ านงไว้นั้นก่อนการออก
หุ้นใหม่ 

ข้อ 10. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 11. การด าเนินงาน การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องท าธุรกิจบริการสมาชิกโดยการให้เงินกู้  รวมกันผลิต  
รวมกันซื้อ รวมกันขาย รวมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
ช่วยเหลือตนเองตามก าลังความสามารถ 
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การรับฝากเงิน 

ข้อ 12. การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งนี้ตาม
ระเบียบขอสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

การให้เงินกู้ 

ข้อ 13. การให้เงินกู้   เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม  ข้อบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  หลักประกัน
ส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งช าระหนี้เงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การ
เรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจาก

การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่

ก าหนดไว้ 
ข้อ 14. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น

หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ ์

ข้อ 15. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 16. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ 
ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 17. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือ
โดยวิธีอื่นใดส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใน
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 16 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และผู้จัดการ รวมสองคน
เป็นผู้ลงชื่อแทนสหกรณ์ในเอกสารทั้งปวงได้ 

คณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมายให้กรรมการด าเนินการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการ   
ท าการแทนก็ได้  และให้เป็นไปตามที่มอบหมายนั้น 

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็น
ส าคัญด้วย  

ข้อ 19. การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควร เพื่อให้การเงินของ
สหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระท าที่ส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอันจ าเป็นที่ไม่

อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
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ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ 
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้นและการลงบัญชีต้อง
มีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคมของทุกป ี

ข้อ 21. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยใน
คราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 22. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม  
ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จด
ทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างานแต่จะดู
บัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
ของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน  
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ ์

ข้อ 23. การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 24. การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ 
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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงาน
การประชมุได้  และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ 

ทั้งนีใ้ห้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการ
ตามสมควร 

ข้อ 25. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 26. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิและเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้  ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน  กฎกระทรวง

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส าหรับปีใดด้วย  จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว    

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติที่
ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้น

ปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล ตามหุ้นตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  ไม่เกินร้อยละสิบของ

ก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
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ทุนส ารอง 

ข้อ 27. ที่มาแห่งทุนส ารอง    นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ  26  แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของ
สหกรณ์ 

อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความก็ให้สมทบ
จ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม ข้อ 26 หากที่
ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบ
เป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

ข้อ 28. สภาพแห่งทุนส ารอง     ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส ารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 29. สมาชิก    สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ช าระค่าหุ้นตาม

จ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และได้ช าระค่าหุ้น

ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 30. คุณสมบัติของสมาชิก    สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(2) เป็นผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ตั้งบ้านเรือนอยูท่้องที่ต าบลทุกต าบล อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
(4) เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก 
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ข้อ 31. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถงึสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
เพื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าว
ในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มเพ่ือเสนอที่ประชุมกลุ่ม  (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก) สอบสวนพิจารณา 

เมื่อที่ประชุมกลุ่ม (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก) ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 30 ทั้งที่ประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จ านวนผู้ที่เข้าประชุมแล้ว และให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้จัดการไปตรวจเยี่ยมผู้สมัครถึงที่บ้านหรือที่ดินท า
กินและรวบรวมข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา คณะกรรมการด าเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัคร
นั้นได้ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร ซึ่งที่ประชุมกลุ่มรั บรองแล้วนั้น  มี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของ
ตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ จนครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มซึ่งรับรองนั้น 

ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ ให้ที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็วและให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 32. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 
บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 33. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชกิ ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 



ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด                                                 หน้า  11 
ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 

 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพือ่พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรอืงและมั่นคง 

ข้อ 34. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ  และที่อยู่    สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อ
สกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 35. การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์   สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตาม
ลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก 
หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น า
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่า วนั้น  ทั้งนี้
ตามที่ก าหนดในข้อ 40 และข้อ 41 

ใหผู้้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่
ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย   

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้า
วันในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท า
ให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดี  ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ทั้งสิ้น  

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 36. การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 
(4) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 



ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด                                                 หน้า  12 
ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 

 

 

ข้อ 37. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหรือหนี้สินอื่นที่
ผูกพันจะต้องช าระต่อสหกรณ์  อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้  
แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 38. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) มีกรณีใด ๆ  ซึ่งสหกรณ์ต้องเรียกคืนเงินกู้ 
(3) ขาดช าระเงินค่าน้ า  ค่าบ ารุงที่ดิน  ค่าเช่า  ค่าบริการหรือเงินอื่นใดให้เสร็จภายในเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีก าหนด

โทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(5) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์หรือของที่

ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด  หรือประพฤติการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือเสื่อมเสีย
ต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอัน
ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 39. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ 40. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 36 (1) (2) (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะ
เหตุอื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก  โดยได้รับเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มี
มติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือกส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
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ของสหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินรับ
ฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ถ้าในปีใด  จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง  ทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (4) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่
ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลัง
ที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วน เงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปีและให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุน
เรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉล่ียโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 
 
           เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม 

ข้อ 41. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามข้อ  40 
นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ออกก่อน  
 

กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 42. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นโดยรวมสมาชิกผู้มีถิ่นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกได้ 

การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารง
ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์  
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

ข้อ 43. ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่า
หุ้นที่ยังส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 44. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ  
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 46. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึ ง  สหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 45 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และ
ต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 47. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆ 

ข้อ 48. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ์   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
   (1) ท าธุรกิจซื้อ กับธุรกิจขายกับสหกรณ์ และได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจนั้นๆ  

          (2) ฝากเงินกับสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากของสหกรณ ์        
          (3) ถือหุ้นกับสหกรณ์ได้แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดและได้รับเงินปันผลตามมูลค่าหุ้น  
   (ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพือ่พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรอืงและมั่นคง 
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   (ค)  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่อง ดังต่อไปนี ้
(1) ออกเสียงและการนับเป็นองค์ประชุมใดๆ       

     (2) การได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
     (3) การกู้เงินจากสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้และดอกเบ้ียเงินกู้ 
     (4) การเข้าชื่อและเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

ข้อ 50. การลาออกจากสหกรณข์องสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความ
จ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 51. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

ข้อ 52. การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่อง ชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 53. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว  ก็ต้องท าเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์
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ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุ คคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้  ตามที่ก าหนดในข้อ  54  และข้อ  55 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบ
นั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน    ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้
ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้ สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ 54. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (1) (2) (4) นั้น    สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยน้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

ถ้าในปีใด  จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน  สมควรโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น   ภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก สมทบที่พ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
โดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานใน
การค านวณ 

 
 
 
 



ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด                                                 หน้า  17 
ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 

 

 
เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่าย

คืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม 

ข้อ 55. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามข้อ 54 นั้น  ใหส้หกรณหั์กจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 56. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชกิ ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

หมวด 7 
การประชุมใหญ ่

ข้อ 57. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอ้ยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 58. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระ
แล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท าหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้   

และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 59. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า 500 คน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
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ข้อ 60. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลอืกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ

สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้าม)ี หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกใน
กลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิก 10 คนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจ านวนนี้ให้ประธานกลุ่ม 
(ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้  อนึ่ง จ านวนผู้แทน
สมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 61. การพ้นจากต าแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม ่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอ่ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสงักดั 
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสงักัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสงักัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 62. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ านวน ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 63. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง  วัน เวลา 
สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็น
การด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
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ข้อ 64. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเปน็องค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้   
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้น 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

ข้อ 65. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบ
คนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวน  ไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 64 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 66. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ ่  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึน้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการและผล

การตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) ก าหนดค่าเบีย้เลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  กรรมการ

อื่นๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้

เป็นสมาชิกอยู่ 
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(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญช ีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณค์ิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 67. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย   ประธานกรรมการ
หนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีก. 14 คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงาน
ของสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐาน

ทุจริตต่อหน้าที ่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม

ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนดัการช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย  ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด

นัดถึงปีที่เลือกตัง้กรรมการด าเนินการ   เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

ข้อ 68. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก)  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตา่ง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ   มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
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(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ ประธานกรรมการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค)  เลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแล รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

(ง)  เหรัญญิก  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย

ถูกต้องเรียบร้อย 
(2) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ   และค าสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 69. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุด
เดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอกีได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหมอ่ยู่ใน

ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรกและให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 70. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์     เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกวา่ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 

ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 
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ข้อ 71. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการหรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่

ของสหกรณ ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

                        (9) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 67 
 

   ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 72. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 71 (7) )ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆไม่ได้  นอกจากต้องนัด
เรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นต าแหน่ง
ประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่ แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่
ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 73. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องให้มีการ
ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ ใน
กรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่ส าคัญอื่นๆของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
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ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 74. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้ง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความ
จ าเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกหรือที่ซื้อจากสหกรณ์อื่นหรือบุคคล
อื่นเพื่อจ าหน่าย 

 
(3) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดซื้อสิง่ของที่บรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย 
(4) วางข้อก าหนดและระเบียบวิธีการจ่ายน้ าและการให้บริการต่างๆ รวมทั้งก าหนดค่าเช่า ค่าบริการ

อื่นๆ  
ที่สมาชิกจะต้องช าระ 

(5) พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ขออนุมัติงดเว้นค่าบ ารุงที่ดิน 
(6) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ เครือ่งจักรกล ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิตหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม 
(7) พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุม่ รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย สะสมเงินกองกลางของกลุ่มและ

รวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก 
(8) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ ์
(9) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ตอ่ที่ประชุมใหญ่ 
(10) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(11) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(12) พิจารณามอบอ านาจในการด าเนินงานให้แก่กรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง   

ตามความเหมาะสม 
(13) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จัดการ 
(14) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้  หรือจ้างและก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจน  ควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู้จดัการให้เป็นการถูกต้อง 
(15) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(16) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(17) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ ์



ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด                                                 หน้า  24 
ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 

 

 
(18) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น 
(19) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ

คณะท างาน  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(20) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ

สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(21) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  

เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(22) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
(23) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
(24) ฟ้อง ต่อสู้หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ

พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(25) พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(26) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการ

ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณแ์ละองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การนั้นก าหนดไว ้

(27) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณโ์ดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(28) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  

เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 75. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ หรืองดเว้นการ
กระท าการหรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก   
อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี  
หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 

ข้อ 76. คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจากกรรมการ
ด าเนินการ  จ านวน 7 คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตาม
สมควร 
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ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น
อย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ 

ข้อ 77. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ข้อ 78. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากกรรมการด าเนินการ  
จ านวน 5 คน จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้นั้น 
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ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการเงินกู้
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

  ข้อ 79. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัด

การส่งช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้   หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 80. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ จากกรรมการด าเนินการ  จ านวน 5 คน   โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ ในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 81. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์    หลักการ วิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 
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(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ

ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ

เพื่อน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 82. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 83. ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่มให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับ แต่ถ้าประธาน
กลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใด คนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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การออกเสียงและการวินจิฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 84. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้น้ันจะออกเสียงในเร่ืองน้ันไม่ได้  
            วิธอีอกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือปฏิบัติ เป็น 2  กรณี ดังนี้  
              (1) โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชูมือลงคะแนน  
            (2) โดยวิธีลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระท าได้ต่อเมื่อสมาชิกสามัญที่มาประชุมมีจ านวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งร้องขอต่อประธานที่ประชุม 

ข้อ 85. การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆในที่ประชุม
ใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ ์
(3) การควบสหกรณ ์
(4) การแยกสหกรณ ์

 

รายงานการประชุม 

ข้อ 86. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม คณะกรรมการด าเนินการหรือ
การประชุมคณะกรรมการอื่นๆนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้า
ประชุมนั้นๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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หมวด 9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 87. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์  โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 67 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้าง
ผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ใน ข้อ 89   
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การใหส้วัสดิการและการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จดัการ 

ข้อ 88. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ   สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนดระยะเวลาก็
ได้ 

ข้อ 89. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น โอนหุ้น แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้น 
ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง 

ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง

ก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เปน็ธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบส าคัญเกี่ยวกบัการซื้อขายและ 
การท าธุรกิจต่างๆ ของสหกรณ์ รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสาร
ต่างๆเกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน 
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   

และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
(10) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่  ประชุมใหญ่ 
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม

คณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ตลอดจน

ผลิตผล  ผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ส ารองไว้ใช้จ่ายใน

กิจการของสหกรณ์  และจัดการส่งเงินของสหกรณ์  นอกจากจ านวนดังกล่าวนั้นเข้าฝากตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(18) ส ารวจผลิตผล  และสินค้าอื่นๆ  ในตลาดต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาด าเนินกิจการของ
สหกรณ์กับแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกทราบความเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลและสินค้านั้นๆ ดว้ย 

(19) ดูแลที่ดิน  ส านักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  และทรัพย์สินอื่นๆของสหกรณ์ 
(20) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจน รวบรวม

ใบส าคัญ   และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 
(21) เป็นธุระในการส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตร การผลิตทางอุตสาหกรรมหรือการประกอบอาชีพใน

หมู่สมาชิก  การจัดท างบสินทรัพย์และหนี้สิน งบรายได้และค่าใช้จ่ายกับทะเบียนเกษตรกรรมอื่นๆ ส าหรับสมาชิก 
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหมู่สมาชิกตลอดจนการชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

(22) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
(23) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะ

ส่วนตัว 
(24) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย   

หรือตามที่ควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ข้อ 90. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ หรือละ

เว้นการกระท าการใดๆ อนัอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ ์

ข้อ 91. การลาออกของผู้จัดการ  ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและ
ให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น 
การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 92. การมอบหมายงานในหนา้ที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจดัจ้างและ
แต่งตั้งผู้จดัการ  หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ 93. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าต าแหนง่ผู้จัดการว่างลงและยังไมไ่ด้แต่งตัง้ให้ผูใ้ดด ารง
ต าแหน่งแทนหรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 94. การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน ผลิตผลและสินค้าอื่นๆกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดท างบ
ดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 95. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จากต าแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความ
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษา
สหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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หมวด 10 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 96. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้  เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการ
ด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 97. ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ การรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 3  คน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 5 คน 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
กิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

ข้อ 98. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมัครผู้
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด และน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี ลงคะแนนเปิดเผย 
และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และ
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน 2 คน 

กรณีผู ้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 100(2)(3)(4)(5) ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการส ารอง
ปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  

ข้อ 99. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดม้ีก าหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน     

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ออกไปแล้วอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
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  ข้อ 100. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ ง เป็นบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  

(5 )  นายทะ เบี ยนสหกรณ์ วิ นิ จฉั ยว่ าขาดคุณสมบัติ  หรื อมี ลั กษณะต้ อ งห้ ามตามระ เบี ยบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

ข้อ 101.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและ
อาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการ
นั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่นๆ 

เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
  การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
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ข้อ 102.  การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนและ

ประจ าปีรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ด้วย 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง 
หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว  ต่อส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ก ากับดูแลโดยเร็ว  

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการแก้ไขและผล
การติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครที่ก ากับดูแล  

ข้อ 103. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ    กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น  
           การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

                                         หมวด 11  
                                การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 104. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบ

วาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการพิจารณาเรื่อง

ที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็มจ านวนของ
คณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  ที่มีองค์

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏภายหลังว่าข้อความนั้นขัดหรือ

แย้งกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  หรือค าสั่ง
ให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 105. ระเบียบของสหกรณ์    ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี  เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน  (1) (2) (4)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วน

ระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ 
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ข้อ 106. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใดๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 13 และข้อ 105 (3) (4)  แต่มิได้รับช าระตามเรียก  คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 107. การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 108. ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการเป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 

ข้อ 109. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชี โดย
จ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช าระหนี้สินอื่นๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามข้อ 26 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3)  เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ใน
ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม  ข้อ 26 (4) ในปีน้ัน 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุม
ใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่
ช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 110. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้
ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ 111. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
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