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ข้อบงัคบั 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้  จาํกดั 

พ.ศ. 2547 
Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited 

_______________________ 

หมวด 1 
ช่ือ  ประเภท และท่ีตัง้สาํนักงาน 

 ข้อ 1  ช่ือ ประเภท และท่ีตัง้สาํนักงาน  
 ช่ือ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้ จาํกดั 

      Royal Forest Department Savings and Credit  

 Cooperative, Limited 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรพัย ์
 ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
  กรงุเทพมหานคร 10900 
 ท่ีตัง้สาํนักงานสาขา - 

 ท้องท่ีดาํเนินการ ทัว่ราชอาณาจกัร 
                    
 สหกรณ์อาจยา้ยที่ตัง้สํานักงานไดต้ามที่คณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็สมควร  
โดยแจง้ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ และใหปิ้ดประกาศ
ไวท้ีส่าํนกังานของสหกรณ์เดมิ สาํนกังานสว่นราชการ สหกรณ์ และทีว่่าการอาํเภอแหง่ทอ้งทีส่หกรณ์ตัง้อยู่
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนั และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรปูลกัษณะ ดงัน้ี 
 

 ชื่อสหกรณ์  

 ตรากรมปา่ไม ้     

 ปี พ.ศ. ทีจ่ดัตัง้สหกรณ์ 

หมวด  2 
วตัถปุระสงค ์

 ข้อ 2 วตัถปุระสงค ์สหกรณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
และสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ รวมทัง้        
ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  สง่เสรมิใหส้มาชกิออมทรพัย ์โดยชว่ยใหส้ามารถสงวนสว่นแหง่รายได้
ของตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดร้บัประโยชน์ตามสมควร 
 (2)  สง่เสรมิการชว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชกิ 
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 (3)  รบัฝากเงนิจากสมาชกิหรอืสหกรณ์อื่น 
 (4)  จดัหาทุนเพือ่กจิการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (5)  ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 (6)  ใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงนิ 
 (7)  ซือ้หุน้ของธนาคารซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
 (8)  ซือ้หุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อื่น 
 (9)  ซือ้หุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธุรกจิอนัทาํใหเ้กดิความสะดวกหรอืสง่เสรมิ  
ความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 
 (10) ซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
 (11) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิ 
 (12) ฝากหรอืลงทุนอยา่งอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 (13) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพือ่การเคหะ 
 (14) ใหส้วสัดกิารและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 
 (15) รว่มมอืกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อสง่เสรมิและปรบัปรงุกจิการของสหกรณ์ 
 (16) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้ รวมถงึ ซือ้ ถอืกรรมสทิธิห์รอืทรพัยส์ทิธิ ์ครอบครอง กู ้ยมื เช่าหรอื
ใหเ้ชา่ เชา่ซือ้หรอืใหเ้ช่าซือ้ โอนหรอืรบัโอน สทิธกิารเช่าหรอืสทิธกิารเช่าซือ้ ขายหรอืจาํหน่าย จาํนองหรอื        
รบัจาํนอง จาํนําหรอืรบัจาํนํา ดว้ยวธิอีื่นใด ซึง่ทรพัยส์นิแก่สมาชกิหรอืของสมาชกิ 
 (17) ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
 (18) ขอหรอืรบัความชว่ยเหลอืทางวชิาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรอืบุคคลอื่นใด 
 (19) ดาํเนินกจิการอยา่งอื่นบรรดาทีเ่กีย่วกบัหรอืเน่ืองในการจดัใหส้าํเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ข้อ 3 ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) ออกหุน้ 
 (2) รบัฝากเงนิจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อื่น 
 (3) กูย้มืเงนิและรบัเงนิจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและตราสารการเงนิอยา่งอื่น 
 (4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื่น ๆ 
 (5) รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูย้กให ้
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หุ้น 
 ข้อ 4 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน มมีลูคา่หุน้ละสบิบาท 
   ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชกิทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ขา้เป็น 
 สมาชกิตามอตัราสว่นของจาํนวนเงนิไดร้ายเดอืนของตน ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจํา และเงนิที ่ 
จ่ายควบกบัเงนิเดอืน  หรอืค่าจา้งประจํา ซึ่งสมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานต้นสงักดั   และหมายถงึบํานาญ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จ บาํนาญ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะถอืหุน้รายเดอืนในอตัราทีส่งูกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
หรอืจะขอซือ้หุน้เพิม่ขึน้อกีเมื่อใดกไ็ด ้แต่ถา้มลูค่าหุน้ทีม่อียูค่รบ 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) แลว้ 

การถอืหุน้รายเดอืนและการขอซื้อหุน้เพิม่ ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยหุน้ของสหกรณ์ 
ทัง้น้ี จาํนวนหุน้ทัง้หมดทีส่มาชกิถอืคนหน่ึง ๆ ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงในหา้ของหุน้ทีส่หกรณ์ชาํระแลว้ทัง้หมด  
 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด ้ 
 ในระหวา่งทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไมส่ิน้สดุ สหกรณ์ไมต่อ้งสง่เงนิคา่หุน้ของ
สมาชกิเพือ่ชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีของสมาชกินัน้ 
 (ขอ้ 5 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 6  การชาํระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระคา่หุน้รายเดอืนนัน้ ใหช้าํระโดยวธิหีกัจาก
เงนิไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวนัจา่ยเงนิไดร้ายเดอืนประจาํเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดอืน 
 เมื่อสมาชกิมคีาํขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบเหน็ว่าสมาชกิ
นัน้ตกอยู่ในพฤตกิารณ์อนัทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าหุน้รายเดอืนได ้โดยมใิช่เกดิขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจรติ
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหส้มาชกินัน้มติ้องชําระค่าหุน้รายเดอืนชัว่ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกไ็ด ้
 ข้อ 7  การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชกิทีไ่ดช้าํระเงนิคา่หุน้รายเดอืน

มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 120 เดอืน หรอืเป็นจาํนวนเงนิไมน้่อยกวา่ 50,000 บาท (หา้หมืน่บาทถว้น) และ  

ไมม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนหรอืลดจาํนวนการชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้
โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 สมาชกิทีม่หีน้ีสนิกบัสหกรณ์จะงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนไม่ได ้แต่อาจลดจํานวนการ
ชาํระเงนิคา่หุน้รายเดอืนลงได ้ทัง้น้ีตอ้งไมน้่อยกวา่อตัราทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์  เวน้แต่สมาชกิ
นัน้มหีน้ีสนิไม่เกนิมลูค่าหุน้ หรอืเงนิฝากทีเ่ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัทีม่อียูใ่นสหกรณ์ สามารถงดชําระเงนิ
คา่หุน้รายเดอืนได ้
 สําหรบัสมาชกิที่โอนยา้ย หรอืเกษียณ หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจํา และไม่มี
หน้ีสนิ หรอืมหีน้ีสนิไม่เกนิค่าหุน้ทีต่นมอียู่ในสหกรณ์  อาจงดชําระเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืลดจํานวนการ
ถอืหุน้รายเดอืนลงกไ็ด ้โดยแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ 
 (ขอ้ 7 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 
 ข้อ 8 การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชกิชําระเต็ม
มลูคา่แลว้ใหส้มาชกิแต่ละคนทราบทุกสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
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หมวด 4 
การดาํเนินงาน 

 ข้อ 9 การรบัฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัย ์หรอืประเภท
ประจาํจากสมาชกิ หรอืสมาชกิสมทบ หรอืสหกรณ์อื่น ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงนิฝากและอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10 การให้เงินกู้   เงนิกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 
 (1) สมาชกิของสหกรณ์ 
 (2) สหกรณ์อื่น 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินัน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัให้
เงนิกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ี และตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ขอ้กําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การพจิารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้ ประเภทและ      
จาํกดัแหง่เงนิกู ้หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกู ้ลําดบัแหง่การใหเ้งนิกู ้การกําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้การสง่
เงนิงวดชําระหน้ีสําหรบัเงนิกู้ การควบคุมหลกัประกนั การเรยีกคนืเงนิกู้และอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้ คณะกรรมการดําเนินการจะพจิารณาใหกู้้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มเีงนิทุนเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิแลว้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สมาชกิหรอืสหกรณ์อื่นซึง่ประสงคจ์ะขอกูเ้งนิจากสหกรณ์น้ีตอ้งเสนอคาํขอกูต้าม
แบบและระเบยีบของสหกรณ์ทีก่าํหนดไว ้
 ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงนิกูซ้ึง่ใหแ้ก่สมาชกิไมว่า่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ด ้   
แต่เฉพาะเพือ่การอนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร 
 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหต้รงตาม    
ความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน ในกรณทีีส่มาชกิมเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรบีดว่น
และมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูเ้พือ่เหตุนัน้ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (2)  เงนิกูส้ามญั ในกรณีทีส่มาชกิมคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสาํหรบัใชจ้่ายเพื่อการ
อนัจาํเป็นหรอืมปีระโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาใหเ้งนิกูส้ามญัแก่สมาชกินัน้ไดต้าม
ระเบยีบของสหกรณ์ 
 (3) เงนิกู้พเิศษ  เมื่อสหกรณ์มฐีานะการเงนิก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลอืใหเ้งนิกู ้
เพื่อส่งเสริมฐานะ ความมัน่คง หรอืเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกินัน้ไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุง่หมายแต่ละอยา่งของ
เงนิกูป้ระเภทน้ีตลอดจนเงือ่นไขและวธิกีาร และตอ้งมหีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 



ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 9

 ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก       
ในอตัราตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้   ใหค้ณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเหน็ว่าหลกัประกนัสําหรบัเงนิกู้รายใดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจดัการแก้ไขใหค้นืดี
ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ในกรณอียา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่เงนิกูไ้มว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกาํหนด
สง่คนืโดยสิน้เชงิ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการเรยีกคนืโดยมชิกัชา้ 
 (1) เมือ่สมาชกิผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้นํ้าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมาย
ทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3) เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิ
บกพรอ่ง และผูกู้ม้ไิดจ้ดัการแกไ้ขใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4) เมือ่คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลา
ถงึสองเดอืน หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหน้ีแทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และ         
ไม่สามารถชําระหน้ีนัน้โดยสิน้เชงิได ้เมื่อผูค้ํ้าประกนัรอ้งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้ํ้า
ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดอืนจนครบจาํนวนเงนิกู ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิจาํนวนงวดสาํหรบัเงนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ 
 ข้อ 15 ความผกูพนัของผูก้ ู้และผูค้ํา้ประกนั  ผูกู้ ้หรอืผูค้ํ้าประกนัตอ้งรบัผกูพนัว่า   
ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรอืยา้ย หรอืลาออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชําระหน้ีสนิซึง่ตนมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน (เวน้แต่กรณี
ทีย่งัคงเป็นสมาชกิอยูต่ามขอ้ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝาก
หรอืลงทุนไดต้ามทีก่ําหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาตกิําหนดภายใต้กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้ํานึงถงึความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรอืสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอื      
การคํ้าประกนัสําหรบัปีหน่ึง ๆ ไวต้ามทีจ่ําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงนิซึ่งกําหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 ถา้ทีป่ระชุมใหญ่ยงัมไิดก้าํหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบ
วงเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีใด กใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืการคํ้าประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการคํา้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงนิ หรอืออกตัว๋สญัญา
ใชเ้งนิ หรอืตราสารการเงนิ หรอืโดยวธิอีื่นใด สําหรบัใชเ้ป็นทุนดําเนินงานตามวตัถุประสงค์ไดต้ามที่
คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร ทัง้น้ี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืคํ้าประกนัประจาํปีตามขอ้ 17 
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การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมอืชื่อเพือ่ใหม้ผีลผกูพนัสหกรณ์
ในกจิการอนัเกีย่วกบับุคคลภายนอก เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
  (1)  หนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบกิ หรอืรบัเงนิกู ้การจาํนอง
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง หรือรบัจํานอง หรือการไถ่ถอนจํานอง หรือการให้ความยินยอมต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเน่ืองกบัทรพัย์สนิซึ่งสหกรณ์เป็นผู้รบัจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ 
จะต้องลงลายมอืชื่อของประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรอืเหรญัญิก 
หรอืกรรมการผูท้ีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรอืผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 
 (2) การรบัฝากเงนิ ใบรบัเงนิ และเอกสารทัง้ปวง นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (1) 
ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 อน่ึง ในหนงัสอืกูย้มืซึง่สหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ใบสัง่จา่ยเงนิ ใบรบัเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและ
ตราสารการเงนิของสหกรณ์นัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
 (ขอ้ 19 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2553 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
25 กุมภาพนัธ ์2553) 

ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ ใหอ้ยูใ่น 
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการ ทัง้น้ีเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์       
 ข้อ 21 การบญัชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหม้กีารทาํบญัชตีามแบบและรายการ
ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด และเกบ็รกัษาบญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวท้ีส่าํนกังาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนัน้ 
สาํหรบัเหตุอื่นทีไ่มเ่กีย่วกบักระแสเงนิสด ใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชภีายในสามวนันบัแต่วนัทีม่เีหตุอนั
จะตอ้งบนัทกึรายการนัน้และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีีส่มบรูณ์โดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งน้อยครัง้หน่ึงทกุรอบสบิสองเดอืนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ ซึง่ตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์หน้ีสนิ และทุนของสหกรณ์กบัทัง้บญัชกีาํไรขาดทุน   
ตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ใหส้ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 22  การเสนองบดลุต่อท่ีประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล    
ซึง่ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพื่ออนุมตัใินทีป่ระชุมใหญ่ ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันับแต่      
วนัสิน้ปีทางบญัช ี
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อทีป่ระชุมใหญ่ดว้ยในคราวทีเ่สนองบดุล และใหส้ง่สาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบยีนสหกรณ์
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ใหเ้กบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พรอ้ม
ทัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์เพือ่ใหส้มาชกิขอตรวจดไูด้
โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 
 ข้อ 23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้   
สมดุรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรใหม้ขีึน้ 
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรอืทะเบียนหุ้น    
ต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์     
ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบญัชหีรอืทะเบยีนเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิกูข้องสมาชกิรายอื่น
ไมไ่ด ้นอกจากจะไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสมาชกินัน้ และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งน้อย   
ปีละหน่ึงครัง้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด  
โดยผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 ข้อ 25  การกาํกบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชหีรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมอีาํนาจออก
คําสัง่เป็นหนังสอืใหค้ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หน้าที ่หรอืเชญิสมาชกิของสหกรณ์มาชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการดําเนินกจิการของสหกรณ์ หรอื
ให้ส่งเอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน หรอืรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทัง้น้ี ใหผู้ซ้ึง่เกีย่วขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามชว่ยเหลอื
และใหค้าํชีแ้จงแก่ผูป้ฏบิตักิารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์สง่รายการหรอืรายงานเกีย่วกบั
กจิการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานทีก่าํกบัดแูลตามแบบและระยะเวลาทีห่น่วยงานนัน้กาํหนด 

กาํไรสทุธิประจาํปี 
 ข้อ 27  การจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี  เมื่อสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตาม
มาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกีําไรสุทธ ิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกนิรอ้ยละหา้
ของกาํไรสทุธ ิแต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิาํหนด 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ระชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) เป็นเงนิปนัผลตามหุน้ทีช่ําระแลว้ใหแ้ก่สมาชกิ แต่ต้องไม่เกนิอตัราทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม (4)    
ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงนิปนัผลทัง้สิ้นที่จ่ายสําหรบัปีนัน้ก็ต้องไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงนิปนัผลตามหุน้ ใหถ้อืวา่หุน้ทีส่มาชกิไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่
เจด็ของเดอืนมรีะยะเวลาสาํหรบัคาํนวณเงนิปนัผลตัง้แต่เดอืนนัน้ สว่นหุน้ทีส่มาชกิชาํระต่อสหกรณ์หลงั
วนัทีเ่จด็ของเดอืน สหกรณ์จะคดิเงนิปนัผลใหต้ัง้แต่เดอืนถดัไป 

(2)  เป็นเงนิเฉลีย่คนืใหแ้ก่สมาชกิตามสว่นธุรกจิทีส่มาชกิไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปี เวน้แต่สมาชกิทีผ่ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิหไ้ดร้บัเงนิ
เฉลีย่คนืสาํหรบัปีนัน้ 
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(3)  เป็นเงนิโบนสัแก่กรรมการและเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิ
 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มอียู่ในวนัสิน้ปีนัน้ ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมตแิห่งทีป่ระชุมใหญ่ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ ตาม (1)  
 (5) เป็นทนุเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบ
ของสหกรณ์ 
 (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกาํไรสทุธ ิตามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (7) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั ไมเ่กนิ  
รอ้ยละยีส่บิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) เป็นทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิสมทบ ไมเ่กนิรอ้ยละ
สบิของกาํไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์ 
 (9)  เป็นทุนเพือ่จดัตัง้สาํนกังานหรอืทุนอื่น ๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (10) กาํไรสทุธสิว่นทีเ่หลอื (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทัง้สิน้ 
 (ขอ้ 27 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

ทุนสาํรอง 
 ข้อ 28  ท่ีมาแห่งทุนสาํรอง  นอกจากจดัสรรจากกําไรสุทธติามขอ้ 27 แลว้ บรรดา   
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัย์สนิที่มผีูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถ้าผูย้กใหม้ไิด้กําหนดว่าใหใ้ช้เพื่อการใด ใหจ้ดัสรร       
เงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นินัน้เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 
 อน่ึง จาํนวนเงนิซึง่สหกรณ์พงึจา่ยแก่บุคคลใดกต็าม ถา้ไมม่กีารเรยีกรอ้งจนพน้
กาํหนดอายคุวาม กใ็หส้มทบจาํนวนเงนินัน้เป็นทุนสาํรอง 
 กาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ีป่ระชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 27 หากที่ประชุมใหญ่พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรอืตดัจํานวน         
ใหน้้อยลงกด็ ียอดเงนิจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรอง ทัง้สิน้ 
 ข้อ 29  สภาพแห่งทุนสาํรอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยสว่นรวม สมาชกิ
จะแบ่งปนักนัไมไ่ด ้หรอืจะเรยีกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหน่ึงกไ็มไ่ด ้
 ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชไีดเ้พือ่ชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกดิขึน้ หรอืเพือ่
จดัสรรเขา้บญัชทีุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหมท่ีไ่ดจ้ดทะเบยีนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 
 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ข้อ 30  สมาชิก  สมาชกิสหกรณ์น้ีคอื 
  (1)  ผูท้ีม่ชีื่อและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูซ้ึง่จะเป็นสมาชกิเพื่อขอจดัตัง้
สหกรณ์ และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 
  (2)  ผูไ้ดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบั และไดช้าํระคา่หุน้ตามจาํนวน
ทีจ่ะถอืครบถว้นแลว้ 
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 ข้อ 31  คณุสมบติัของสมาชิก สมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
(3)  ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสงักัดกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรอืส่วนราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี หรอื 
              ข. เคยเป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจาํสงักดักรมปา่ไม ้หรอืกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ หรอืสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสว่นราชการอื่นในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์น้ี  ซึง่ไดเ้กษยีณอายรุาชการหรอืออกจากราชการหรอื    
งานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ หรอื 
                ค. เป็นสมาชกิ หรอืผูเ้คยเป็นสมาชกิซึง่ไดโ้อนยา้ย หรอืออกจาก
ราชการหรอืงานประจาํโดยไมม่คีวามผดิ 

(4)  เป็นผูม้คีวามประพฤตแิละนิสยัดงีาม 
(5)  มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

 (ขอ้ 31 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2556 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
28 กุมภาพนัธ ์2556) 
 ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชกิ ตามขอ้ 36) ตอ้งยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบ
ทีก่ําหนดไวโ้ดยตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตําแหน่งไมต่ํ่ากว่าหวัหน้าฝา่ยหรอืเทยีบเท่าคนหน่ึง
รบัรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ผูอ้าํนวยการกองหรอืเทยีบเทา่ กไ็มต่อ้งมผีูร้บัรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเป็นทีพ่อใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบตัิ
ถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 31 ทัง้เหน็เป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชกิได ้กใ็หแ้จง้ผูส้มคัรนัน้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่าหุน้ตามจํานวนทีจ่ะถอืใหค้รบถว้น แลว้เสนอเรื่องการรบัสมาชกิเขา้ใหม่
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผูส้มคัรรอ้งขอ กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิในกรณดีงัวา่น้ี ใหถ้อืเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชกิหรอืผูแ้ทน
สมาชกิซึง่มาประชุม 
 ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิจะตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้
ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถ้อืเป็นรายไดข้องสหกรณ์
จะเรยีกคนืไมไ่ด ้
 ข้อ 34  สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชกิตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแรก
เขา้และคา่หุน้ตามจาํนวนทีจ่ะถอืครบถว้น เมือ่ไดป้ฏบิตัดิงัน้ีแลว้จงึจะถอืวา่ไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิ 
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 สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
 (1) เขา้รว่มประชมุใหญ่ เพือ่เสนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) เขา้ชื่อเรยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
 (3) เสนอหรอืไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรอืผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 
 (4) ไดร้บับรกิารทางธุรกจิและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (5) สทิธอิื่น ๆ ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ 

หน้าท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
 (1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) เขา้รว่มประชมุทุกครัง้ทีส่หกรณ์นดัหมาย 
 (3) สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ 
 (4) สอดสอ่งดแูลกจิการของสหกรณ์ 
 (5) รว่มมอืกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุง่เรอืงและมัน่คง 

ข้อ 35  สมาชิกย้ายสงักดั สมาชกิทีย่า้ย หรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่น และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์ซึ่งตัง้ขึ้นในสงักดันัน้ หากสหกรณ์นัน้มขีอ้บงัคบัให้รบัเข้าเป็น
สมาชกิได ้และคณะกรรมการดาํเนินการไดม้มีตใิหร้บัเขา้เป็นสมาชกิแลว้ ถา้สมาชกินัน้มคีวามประสงคจ์ะใหโ้อน
เงนิค่าหุน้ และเงนิกูท้ีต่นมอียู่ในสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ทีต่นไดไ้ปเขา้เป็นสมาชกิใหม่ สหกรณ์กจ็ะจดัการโอน
เงนิคา่หุน้ เงนิกู ้และเงนิฝาก ทีส่มาชกินัน้มอียูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธิกีารทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 36  การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นซึง่ยา้ย หรอื
โอนมารบัราชการในสงักดัตามขอ้ 31 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ กใ็หย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ 
เมื่อไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดใน ขอ้ 32 ครบถ้วนแลว้ กจ็ะไดส้ทิธใินฐานะสมาชกิตามขอ้ 34 ทัง้น้ี เมื่อ
สหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชกิอยูเ่ดมิไดโ้อนเงนิคา่หุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสรจ็สิน้แลว้ 

การรบัโอนเงนิคา่หุน้และการปฏบิตัเิกีย่วกบัหน้ีสนิทีม่อียูใ่นสหกรณ์เดมินัน้ ใหเ้ป็นไป
ตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 37  การเปล่ียนแปลงช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ สมาชกิคนใดมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ 
สญัชาตแิละทีอ่ยูต่อ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38  การตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชกิจะทาํเป็นหนังสอืตัง้บุคคลหน่ึงหรอืหลายคน 
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึ่งตนมอียู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้หนังสอืตัง้
ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดท้าํไวแ้ลว้     
กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมื่อสมาชกิตาย ใหส้หกรณ์แจ้งใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และเงนิผลประโยชน์หรอืเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชกิผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ที่ไดต้ัง้ไว ้หรอืถ้ามไิดต้ัง้ไว ้กค็นืใหแ้ก่
บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูม้สีทิธิไ์ดร้บัเงนิ
จํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้น้ี สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่
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คณะกรรมการดาํเนินการมมีตริบัทราบการขาดสมาชกิภาพ  สว่นเงนิคา่หุน้ เงนิปนัผล และเงนิเฉลีย่คนื
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัรทีท่างราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมตัิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี่สิบห้าวนั        
ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ีม่ชีื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชน์  
ทีส่มาชกิไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถอืไวไ้มม่ตีวัอยูก่ด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีหส้หกรณ์โอนจาํนวน
เงนิดงักล่าว ยกเวน้คา่หุน้และเงนิรบัฝาก ไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (4) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยมคีวามผดิ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชกิผูไ้มม่หีน้ีสนิอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอื     
ผูค้ํ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดําเนินการ และ      
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จงึให้
ถอืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรอืกรรมการดาํเนินการสอบสวนพจิารณา หากเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถ้อืว่า
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้แล้วใหเ้สนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ 41  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขาดชาํระคา่หุน้รายเดอืนถงึสามงวดตดิต่อกนั หรอืขาดชาํระรวมถงึหกงวด 
ทัง้น้ี โดยมไิดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (2)  นําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
 (3)  ไมจ่ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูท้ีเ่กดิบกพรอ่งใหค้นืดภีายใน
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 (4)  คา้งสง่เงนิงวดชาํระหน้ี ไมว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึ    
สองงวด หรอืผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีดงัวา่นัน้ถงึสามคราวสาํหรบัเงนิกูร้ายหน่ึง ๆ 
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 (5)  ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกีย่วกบัหน้ีสนิของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
หรอืเมือ่จะก่อความผกูพนัในหน้ีสนิต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้ํ้าประกนั หรอืเมือ่มคีวามผกูพนัในหน้ีสนิ
ต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคําสัง่ของ
สหกรณ์หรอืของทีป่ระชุมกลุ่มทีต่นสงักดั หรอื ประพฤตกิารใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้หน็ว่าไมซ่ื่อสตัยส์ุจรติ 
แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพจิารณาปรากฏว่า สมาชกิมเีหตุใดๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้น้ี และไดล้งมตใิหส้มาชกิออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามแหง่จาํนวนกรรมการดาํเนินการ
ทีม่าประชุม กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ เวน้แต่กรณีตาม (1) หรอื (4) หากปรากฏว่า
สมาชกิมหีน้ีคา้งชําระต่อสหกรณ์ หรอืมเีหตุสมควรอื่นใด ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจใหส้มาชกิ   
ผูน้ัน้ยงัคงสมาชกิภาพต่อไปตามกาํหนดระยะเวลาทีเ่หน็สมควร โดยมใิหนํ้าความในขอ้ 5 มาใชบ้งัคบั 
 สมาชกิทีถู่กใหอ้อกจากสหกรณ์มสีทิธิย์ ื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ โดยใหย้ื่นอุทธรณ์
เป็นหนงัสอืต่อผูต้รวจสอบกจิการภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ใหอ้อกจากสหกรณ์ คําวนิิจฉยัของ       
ทีป่ระชุมใหญ่ใหเ้ป็นทีส่ดุ 
 ข้อ 42  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณทีีส่มาชกิออกจาก
สหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 
 อน่ึง ใหส้หกรณ์แจง้เรื่องสมาชกิออกใหป้ระธานกลุ่มซึง่เกีย่วขอ้งเสนอทีป่ระชุมกลุ่ม
ทราบโดยเรว็ 
 ข้อ 43  สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํโดยไม่มี
ความผิด สมาชกิทีโ่อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไมม่คีวามผดิ   
เวน้แต่ออกเพราะตาย หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืตอ้งคําพพิากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามไิด้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชกิอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมือ่ มหีน้ีสนิไมเ่กนิคา่หุน้ สมาชกิเชน่วา่นัน้อาจไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่
สมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1)  (2)  และ (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ เงนิปนัผล
และเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิซึง่ออกเพราะเหตุอื่น      
พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกินัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั 
โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลี่ยคนื
สาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอื จะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีีอ่อก โดยไดร้บัเงนิปนัผลและเงนิ
เฉลีย่คนืสาํหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย ในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีนัน้แลว้กไ็ดสุ้ดแต่
จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุน้ที่ถอนคนืเน่ืองจากสมาชกิขาดจากสมาชกิภาพเกนิรอ้ยละสบิ
แหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมอีาํนาจใหร้อการจ่ายคนื  
ค่าหุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม่ แต่เฉพาะสมาชกิที่
ขาดจากสมาชกิภาพเน่ืองจากตนไดโ้อนหรอืยา้ย หรอืออกจากราชการ หรอืงานประจําตามขอ้ 31 (3) 
โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพเิศษ 
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 ในกรณทีีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจา่ยคา่หุน้  
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจา่ย บรรดาทีส่มาชกินัน้มอียูใ่นสหกรณ์คนืให้
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) และ(6) นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคืนกบัดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืในปีนัน้
ภายหลงัทีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดพ้จิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีกไ็ด ้สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์
จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 กรณีทีส่หกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่
สมาชกิ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงัน้ี 

 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทัง้หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หน้ีสนิทัง้สิน้) 

     จาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 

 ในการปรบัลดมลูค่าต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืแก่สมาชกิ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุงบญัชใีด ๆ 
แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สําหรบัส่วนต่างของมูลค่าหุน้ทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 4 และ 
ข้อ 44 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบญัชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์
ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปีและมลูคา่ดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกวา่มลูค่าต่อหุน้
ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 45  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจา่ยคนืจาํนวนเงนิ
ของสมาชกิตามขอ้ 44 นัน้ สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตัง้กลุ่มสมาชกิขึน้ การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม  
กจิกรรมของทีป่ระชุมกลุ่ม การเลอืกตัง้จาํนวนกรรมการบรหิารกลุ่ม การดาํรงตําแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง 
และการประชมุของคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

ความรบัผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47  ความรบัผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  สมาชกิและสมาชกิสมทบม ี  
ความรบัผดิเพือ่หน้ีสนิของสหกรณ์จาํกดัเพยีงไมเ่กนิจาํนวนเงนิคา่หุน้ทีย่งัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทีต่นถอื 
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หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรบัสมาชกิสมทบไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยตอ้ง
สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นประจาํ 
 ข้อ 49 คณุสมบติัของสมาชิกสมทบ  สมาชกิสมทบตอ้งมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

   (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาทัง้บรรลุนิตภิาวะและยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ในกรณทีี ่     

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะจะตอ้งไดร้บัคาํยนิยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   (3) ก. เป็นบุตร หรอืคูส่มรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ หรอืบดิามารดา 

ของคูส่มรสสมาชกิ หรอื 
       ข. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน หรือลูกจ้าง
ชัว่คราวรายวนัหรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบตัิงานในทํานอง
เดยีวกนัของ กรมป่าไม ้หรอืกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพนัธุพ์ชื หรอืกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่
หรอืสาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืส่วนราชการอื่นในสงักดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืสหกรณ์น้ี หรอื 
      ค. เป็นสมาชกิสมทบซึ่งเป็นบุตร คู่สมรส หรอืบดิา มารดาของสมาชกิ 
หรือของคู่สมรสสมาชิก ซึ่งต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื  
         ง. เป็นสมาชกิสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานราชการ หรอืลูกจา้งชัว่คราวราย
เดือน หรอืลูกจ้างชัว่คราวรายวนั หรอืพนักงานจ้างเหมาบรกิาร หรอืตําแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่
ปฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั หรอืซึง่ต่อมาพน้จากตําแหน่งดงักล่าว หรอื 
  จ. เป็นนิติบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม หรือที่ เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นสมาชกิ หรอื 
  ฉ. เป็นคณะบุคคลที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติหรอื
สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นสมาชกิ ทัง้น้ี ใหม้บุีคคลหรอืคณะบุคคลกระทําการแทนชมรม 
สโมสร โครงการ หรอืกลุ่มบุคคลทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น 

(4)  เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิงีาม 
(5)  เป็นผูป้ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 50  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบตอ้งยื่น   
ใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบทีก่าํหนดไว ้โดยใหส้มาชกิซึง่ทาํงานในแผนก หรอืฝา่ย หรอืกอง หรอืจงัหวดั 
หรอือําเภอ หรอืหน่วยเดยีวกนัไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง แลว้จงึผ่านใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรบัรอง   
ในกรณีที่ผูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบมคีวามสมัพนัธ์ทางครอบครวักบัสมาชกิ ใหส้มาชกิซึ่งเกี่ยวขอ้งเป็น
บดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตร เป็นผูร้บัรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพจิารณาเหน็ว่า 
ผูส้มคัรมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามทีก่าํหนดในขอ้ 49 ทัง้เหน็เป็นการสมควรแลว้กใ็หร้บัเขา้เป็นสมาชกิสมทบ
ได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามทีจ่ะถอืครบถว้น  
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 เมือ่สมาชกิสมทบไดป้ฏบิตัติามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดส้ทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะสมาชกิสมทบ 
 สมาชกิสมทบทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสมทบมาแลว้สองครัง้ จะสมคัรเขา้เป็น
สมาชกิสมทบอกีไมไ่ด ้
 ข้อ 51  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้ในวนัทีย่ ืน่ใบสมคัรเป็นสมาชกิจาํนวนเงนิ 100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) คา่ธรรมเนียมแรกเขา้น้ี
ใหถ้อืวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรยีกคนืไมไ่ดไ้มว่า่ดว้ยกรณใีด ๆ 
 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบครัง้ที ่2 ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัทีย่ ื่นใบสมคัร
เป็นจาํนวนเงนิ 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)  
 ข้อ 52  การให้บริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการเหน็ว่าสมควรจดั
ใหบ้รกิารใดแก่สมาชกิสมทบตามสทิธขิองสมาชกิสมทบ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควร แต่
ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิสทิธแิละหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 53 
  ข้อ 53 สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
 (1) มสีทิธิเ์ขา้รว่มสงัเกตการณ์ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ์

แต่ไมม่สีทิธิเ์สนอความคดิเหน็หรอืออกเสยีงลงคะแนน 
 (2) มสีทิธิซ์ือ้หุน้เพิม่เมือ่ใดหรอืงดซือ้หุน้เมื่อใดกไ็ด ้โดยสมาชกิสมทบ 
  รายหน่ึงจะมทีุนเรอืนหุน้ในสหกรณ์ไดไ้มเ่กนิ 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้น

บาทถว้น) เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรระงบัการซือ้หุน้
ในระยะเวลาทีก่าํหนด  

 (3) จะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชกิสมทบอยูไ่มไ่ด ้ 
 (4)  มสีทิธิฝ์ากเงนิกบัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท โดยทีส่หกรณ์อาจงดรบัฝากเงนิ

จากสมาชกิสมทบเมือ่ใดกไ็ด ้ทัง้น้ี สมาชกิสมทบรายหนึ่งจะมเีงนิฝาก 
ทุกประเภทในสหกรณ์รวมกนัไดไ้มเ่กนิ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้น
บาทถว้น) ยกเวน้กรณ ีดงัน้ี 

 ก. ดอกเบีย้เงนิฝากทีเ่กดิขึน้ภายหลงัเงนิฝากครบจาํนวนตามทีก่าํหนด
ในวรรคแรก 

 ข. เงนิทีส่มาชกิสมทบไดร้บัโอนประโยชน์จากสมาชกิ ไมว่า่จะเป็นเงนิ 
คา่หุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิสนิไหม เงนิสวสัดกิาร หรอื
เงนิอื่นใดทีส่มาชกิไดร้บัจากสหกรณ์ 

 (5)  มสีทิธิก์ูเ้งนิและคํ้าประกนัเงนิกูไ้ดต้ามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ และ 
มสีทิธิร์บัโอนหน้ีและหลกัประกนัจากสมาชกิ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 (6)  มสีทิธิไ์ดร้บัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (7)  มสีทิธิร์บับรกิารทางวชิาการจากสหกรณ์ 
 (8)  มสีทิธิไ์ดร้บัสวสัดกิารจากทุนสวสัดกิาร หรอืการสงเคราะหแ์ก่สมาชกิสมทบ 
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 หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
 (1)  ตอ้งชาํระคา่หุน้เมือ่แรกเขา้เป็นสมาชกิไมน้่อยกวา่ 100 บาท          
  (หน่ึงรอ้ยบาทถว้น) 
 (2)  ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (3)  เขา้รว่มประชุมตามทีส่หกรณ์นดัหมาย 
 (4)  สง่เสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์ เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ 
 (5)  สมาชกิสมทบทีเ่ป็นบุตร คูส่มรส บดิา มารดา ของสมาชกิ หรอื          
  ของคูส่มรสสมาชกิ ใหส้งักดักลุ่มเดยีวกบัสมาชกินัน้สงักดัอยู ่ 
  สว่นสมาชกิสมทบทีเ่ป็นพนกังานราชการ หรอืลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน  
  หรอืลกูจา้งชัว่คราวรายวนั หรอืพนกังานจา้งเหมาบรกิาร หรอื 
  ตําแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีป่ฏบิตังิานในทาํนองเดยีวกนั  
  ตอ้งสงักดักลุ่มหน่วยงานทีต่นสงักดัอยู ่สาํหรบัสมาชกิสมทบตามขอ้ 49 (3) 
  จ. และ ฉ. ใหส้งักดักลุ่มตามทีส่หกรณ์กาํหนด 
 การดาํเนินกจิกรรมตามสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสมทบใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนด
ไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (ขอ้ 53 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2559 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน ตงัแต่วนัที ่
30 มนีาคม พ.ศ. 2559) 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 54  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชกิสมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปน้ี  

 (1) ตาย 
 (2) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
 (3) ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
 (4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดร้บัอนุญาตแลว้ 
 (5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (6) ถูกใหอ้อกจากงานประจาํ 

 ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดย
แสดงความจํานงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พจิารณาเหน็วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชกิสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตแิละคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีต่อสหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

 ข้อ 57  การเปล่ียนแปลงช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู่ สมาชกิสมทบคนใดมกีารเปลีย่นแปลง   
ในเรือ่งชื่อสญัชาตแิละทีอ่ยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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 ข้อ 58  การตัง้ผู้รบัโอนประโยชน์  สมาชกิสมทบจะทําเป็นหนังสอืตัง้บุคคลหน่ึง
หรอืหลายคนเพือ่ใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่นสหกรณ์ในเมือ่ตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้   
หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะพนิยักรรม 
 ถา้สมาชกิสมทบประสงคจ์ะเพกิถอน หรอืเปลีย่นแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ด้
ทาํไวแ้ลว้ กต็อ้งทาํเป็นหนงัสอืตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้
 เมื่อสมาชกิสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงนิค่าหุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และเงนิผลประโยชน์ หรอืเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชกิสมทบผูต้ายมอียู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์ทีไ่ดต้ัง้ไว ้หรอืถ้ามไิดต้ัง้ไว ้กค็นื
ใหแ้ก่บุคคลทีไ่ดนํ้าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพ่อใจคณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูม้สีทิธิไ์ดร้บั
เงนิจาํนวนดงักล่าวนัน้  ทัง้น้ี ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 59 วรรคแรก และขอ้ 60 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรบัเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีส่มาชกิสมทบตายหรอืไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัร      
ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพจิารณาด้วย                
เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้จิารณาและอนุมตัแิลว้ สหกรณ์จะจา่ยเงนิผลประโยชน์ดงักล่าวภายใน     
สีส่บิหา้วนั ในกรณีผูม้สีทิธิร์บัเงนิผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรบัเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ี่มชีื่อเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ที่สมาชกิสมทบได้จดัทําใหส้หกรณ์ถอืไวไ้ม่มตีวัอยู่กด็ ีเมื่อพน้กําหนดอายุความฟ้องคดใีห้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงนิดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
 ข้อ 59  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณี
ทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1)  (2)  และ (4)  นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ 
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบมอียู่ในสหกรณ์ใหก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิสมทบ
ซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์
คนืใหแ้ก่ผูม้สีทิธิไ์ดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ผูม้สีทิธิไ์ดร้บัจะเรยีกใหส้หกรณ์จ่ายคนืทนัทโีดยไมม่เีงนิปนัผล
หรอืเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ หรอืจะเรยีกใหจ้่ายคนืหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชทีี่ออก โดยไดร้บั
เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืสําหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ย  ในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี
นัน้แลว้กไ็ดส้ดุแต่จะเลอืก สว่นเงนิรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเน่ืองจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิ
รอ้ยละสบิแหง่ทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีม่อียูใ่นวนัตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจใหร้อ
การจา่ยคนื คา่หุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่
 ในกรณทีีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงนิรบัฝาก เงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนืกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชกิสมทบนัน้มอียู่ในสหกรณ์ 
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) และ (6) นัน้ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงนิปนัผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนตัง้แต่ประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชกิสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรบัเงนิปนัผลและเงนิเฉลี่ยคนื
ในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนัน้ 
สหกรณ์จะจา่ยใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์ 
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 กรณีทีส่หกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมแีนวโน้มจะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคนืค่าหุน้
แก่สมาชกิสมทบทีพ่น้จากสมาชกิภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชปีระจาํปีและคาํนวณมลูค่าหุน้ทีจ่ะ
จา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ 
 การคาํนวณมลูคา่หุน้ตามวรรคก่อนใหใ้ชเ้กณฑค์าํนวณ ดงัน้ี 

 มลูคา่ต่อหุน้ =  ทุนเรอืนหุน้ทัง้หมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หน้ีสนิทัง้สิน้) 

     จาํนวนหุน้ทัง้สิน้ 

 ในการปรบัลดมลูคา่ต่อหุน้ทีจ่ะจา่ยคนืแก่สมาชกิสมทบ สหกรณ์ไมต่อ้งมกีารปรบัปรุง
บญัชใีด ๆ แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมลูค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้ทีจ่ะจ่ายคนืสมาชกิสมทบไว ้และให ้ 
ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ สาํหรบัสว่นต่างของมลูค่าหุน้ทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั
ขอ้ 4 และขอ้ 59 วรรคหก ซึ่งอยู่ในบญัชทีุนเรอืนหุน้และเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แก่สมาชกิสมทบใน
กรณสีหกรณ์ขาดทุนสะสมใหนํ้าไปลดยอดบญัชขีาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณ์มกีารคํานวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคนืต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์
ตอ้งคาํนวณมลูคา่เงนิคา่หุน้จา่ยคนืต่อหุน้เป็นปจัจุบนัทุกปี และมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งไมส่งูกว่ามลูค่าต่อหุน้
ทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 4 จนกวา่สหกรณ์ไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  
 ข้อ 60  การหกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคนื
จาํนวนเงนิของสมาชกิสมทบตามขอ้ 59 นัน้ สหกรณ์มอีาํนาจหกัจาํนวนเงนิซึง่สมาชกิสมทบตอ้งรบัผดิ
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ 61  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีส่มาชกิสมทบ   
ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบยีนสมาชกิ 

หมวด  7 
การประชมุใหญ่ 

 ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมใหญ่สามญั   
ปีละหน่ึงครัง้ภายในหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชขีองสหกรณ์ 
 ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามญั  เมื่อมเีหตุอนัสมควรคณะกรรมการดําเนินการ  
จะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอืแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั 
หรอืในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนทุนเรอืนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรยีกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมชิกัชา้ แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัทีส่หกรณ์ทราบ 
 สมาชกิซึง่มจีาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกว่า   
หน่ึงรอ้ยคน หรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มจีาํนวนไมน้่อยกว่าหน่ึงในหา้ของจํานวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอื    
ไมน้่อยกว่าหา้สบิคนลงลายมอืชื่อทําหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใหเ้รยีกประชุม
ใหญ่วสิามญักไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบั
แต่วนัทีร่บัคาํรอ้งขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไมเ่รยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว นายทะเบยีนสหกรณ์มอีาํนาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 
 ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีทีส่หกรณ์มสีมาชกิเกนิกว่าหา้พนัคน    
ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชกิเทา่นัน้ 
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   ข้อ 65 การเลือกตัง้และการดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิก 
 (1)  สมาชกิเทา่นัน้มสีทิธิไ์ดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิ 
 (2)  ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ โดยอตัราสว่นจาํนวน
สมาชกิ 50 คนต่อผูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน ถา้เศษของอตัราสว่นดงักล่าวเกนิกึง่หน่ึงใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
เพิม่ขึน้อกีหน่ึงคน หากกลุ่มใดมจีาํนวนสมาชกิน้อยกวา่ 50 คน ใหเ้ลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิไดห้น่ึงคน ทัง้น้ี
การกาํหนดกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
            อน่ึง จาํนวนผูแ้ทนสมาชกิจะมน้ีอยกวา่หน่ึงรอ้ยคนไมไ่ด ้  
    (3)  วธิกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มดาํเนินการดงัน้ี 

ก. ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมายเป็นประธานการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิ เว้นแต่กรณีประธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นผูแ้ทน
สมาชกิ และทีป่ระชุมกลุ่มเลอืกตัง้ผูท้ําหน้าทีป่ระธานการเลอืกตัง้แทน และใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเลอืกสมาชกิอกี
ไมเ่กนิ 3 คน เป็นกรรมการนบัคะแนน 

ข. กรณมีผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเกนิกวา่จาํนวนผูแ้ทน
สมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหท้ีป่ระชุมกลุม่ดาํเนินการเลอืกตัง้ต่อไป  
            กรณีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจํานวน
ผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้
ผูแ้ทนสมาชกิและใหถ้อืวา่ผูส้มคัรดงักล่าวไดร้บัเลอืกตัง้เป็นผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่มนัน้ 

สาํหรบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิสว่นทีข่าด ใหท้ีป่ระชุมกลุม่เสนอชื่อสมาชกิ
ทีเ่หน็วา่เหมาะสม แลว้ดาํเนินการเลอืกตัง้เฉพาะสว่นทีเ่หลอืต่อไป เพือ่ใหค้รบตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิ 
ทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม   
      กรณไีมม่ผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ใหท้ีป่ระชุมกลุ่มเสนอชื่อสมาชกิทีเ่หน็วา่
เหมาะสมเทา่กบัจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 

ค. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบั   
ซึง่สมาชกิแต่ละคนมสีทิธิล์งคะแนนเสยีงไมเ่กนิจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทีจ่ะมไีดข้องกลุ่ม 

ง. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็น
ผูแ้ทนสมาชกิใหท้ีป่ระชุมทราบโดยเรยีงลาํดบัคะแนนจากมากไปหาน้อยตามจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิของกลุ่ม 

จ. ภายหลงัการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ กรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหน่ึงคน 
ใหผู้แ้ทนสมาชกินัน้เป็นประธานกลุ่ม ในกรณทีีก่ลุ่มมผีูแ้ทนสมาชกิหลายคน ใหผู้แ้ทนสมาชกิเลอืกตัง้กนัเอง
เป็นประธานกลุ่มหน่ึงคนและเลขานุการกลุ่มหน่ึงคน  

ฉ. ใหป้ระธานการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิมหีนงัสอืแจง้รายชื่อผูแ้ทน
สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ของกลุ่มใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 
        (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์     
ถา้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่กใ็หผู้แ้ทนสมาชกิคนเดมิอยูใ่นตําแหน่งต่อไปพลางก่อน  
ในปีใดที่มกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ ใหด้ําเนินการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิก่อนการประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีของสหกรณ์ไมน้่อยกวา่เกา้สบิวนั 
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 ข้อ 66  การพ้นจากตาํแหน่ง ผูแ้ทนสมาชกิพน้จากตําแหน่งเมือ่ 
(1)  ครบวาระหรอืมกีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิใหม ่
(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อทีป่ระชมุกลุ่มซึง่ตนสงักดั หรอืสหกรณ์ 
(3)  ยา้ยออกจากกลุ่มทีต่นสงักดั และไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่แ้ทนสมาชกิ 
      ของกลุ่มได ้
(4)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5) สมาชกิในกลุม่ซึง่ตนสงักดัเขา้ชื่อจาํนวนเกนิกวา่กึง่หน่ึงถอดถอน 

 ข้อ 67   ตาํแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชกิ
พน้จากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหน่งที่เหลอือยู่เกนิกว่าเก้าสบิวนั ให้
สหกรณ์กําหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ซ่อมแทนจํานวนผูแ้ทนสมาชกิที่ว่างลง และใหผู้แ้ทนสมาชกิที่ไดร้บั
เลอืกตัง้อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่ทีก่าํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้เหลอือยู ่ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารที่
สหกรณ์กาํหนด 
           กรณีผู้แทนสมาชกิพ้นจากตําแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามขอ้ 66 มจีํานวน
มากกวา่สองในสามของจาํนวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมดตามประกาศของสหกรณ์  ใหถ้อืว่าผูแ้ทนสมาชกิ
ที่เหลืออยู่พ้นจากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิ และให้สหกรณ์ดําเนินการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชกิใหม่ทัง้หมด
ภายในกาํหนด  90 วนั และใหผู้แ้ทนสมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีก่ําหนดเวลาที่
เหลอือยูข่องผูแ้ทนสมาชกิชุดนัน้ 
 ข้อ 68  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมกีารประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มี
หนังสอืแจง้วนั เวลา สถานที ่และเรื่องทีจ่ะประชุมใหบ้รรดาสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนั แต่ถ้าการประชุมนัน้เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้น้ี ให้ประธาน
กรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ เป็นผูล้งลายมอืชื่อในหนังสอืนัน้ และต้องแจง้ให้
เจา้หน้าที่จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดยีวกนักบัที่
แจง้ใหส้มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทราบดว้ย 
 ข้อ 69  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมี
สมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่าหน่ึงรอ้ยคน ในกรณี
เป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิตอ้งมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชุมไมน้่อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผูแ้ทน
สมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณทีีท่ีป่ระชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ สมาชกิทัว่ไปสามารถเขา้รว่มประชุมใหญ่
ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได ้แต่ไมม่สีทิธิอ์อกเสยีงและแสดงความคดิเหน็หรอืไดร้บัเลอืกตัง้ใด ๆ ทัง้สิน้ 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทนตนไมไ่ด ้
 ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครัง้ท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชกิ
หรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อกีครัง้หน่ึงภายในสบิสีว่นั
นบัแต่วนัทีน่ดัประชุมใหญ่ครัง้แรก  ในการประชุมครัง้หลงัน้ี  ถา้มใิชก่ารประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมแลว้ เมื่อมสีมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสบิของจํานวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม เมื่อมสีมาชกิหรอื
ผูแ้ทนสมาชกิมาประชุมมจีาํนวนไมถ่งึทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก  กใ็หง้ดประชุม 
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 ข้อ 71 อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าที่พิจารณา
วนิิจฉยัเรือ่งทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบเขา้ใหม ่และออกจากสหกรณ์   
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึง่มไิดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ และสมาชกิ    
ทีถู่กใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์ 
 (3)  พจิารณาอนุมตังิบดุลและจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีของสหกรณ์ 
 (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5)  พจิารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการดาํเนินการ 
หรอืกรรมการอื่น ๆ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัช ี
 (6)  พจิารณากาํหนดวงเงนิซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืคํ้าประกนั 
 (7)  อนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
 (8)  พจิารณาการแยกสหกรณ์ 
 (9)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 (10)  พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 
 (11)  รบัทราบเรื่องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ ทีส่หกรณ์น้ีเป็นสมาชกิอยู ่ 
 (12)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามบนัทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คดิจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชกิ
ตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 72  คณะกรรมการดาํเนินการ  ใหส้หกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอกีสบิสีค่น ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้
จากผูแ้ทนสมาชกิ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการหน่ึงคนหรอืหลายคน เลขานุการหน่ึงคน เหรญัญกิหน่ึงคน และจะใหม้ผีูช้่วยเลขานุการหรอื
ผูช้ว่ยเหรญัญกิดว้ยกไ็ด ้นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไมใ่หบุ้คคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหน้าทีก่รรมการดาํเนินการ 
 (1) เคยได้ร ับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิด
เกีย่วกบัทรพัยท์ีก่ระทาํโดยทุจรติ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ องค์กร หน่วยงาน
ของรฐั หรอืเอกชน  ฐานทุจรติต่อหน้าที ่
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 (3) เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการ หรอืมคีําวนิิจฉัยเป็นที่สุดใหพ้น้
จากตําแหน่งกรรมการตามคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจรติต่อหน้าที ่
 (5) สมาชกิซึ่งผดินัดการชําระเงนิงวดชําระหน้ี ไม่ว่าเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยใน
ฐานะผูกู้ ้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีทีเ่ลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ   
 (6) ผูซ้ึง่เป็นเจา้หน้าทีใ่นสหกรณ์น้ี 
 ข้อ 73  อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
  (ก)   ประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) เป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่และทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 
และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
   (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัน้ี 
   (4) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ข)   รองประธานกรรมการ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมือ่ประธานกรรมการไมอ่ยูห่รอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้หรอืเมือ่ตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
   (2) ปฏบิตักิารตามทีป่ระธานกรรมการมอบหมายให ้
   (3) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ค)   เลขานุการ  มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
        (1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกครัง้ 
   (2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รยีบรอ้ยอยูเ่สมอ  
   (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชกิ หรอืกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณ ี
   (4) ดาํเนินการอื่น ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
  (ง)   เหรญัญกิ มอีาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
   (1) ควบคุม ดแูล  ตรวจสอบการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิ
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
   (2) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
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 ข้อ 74  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มวีาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกตัง้             
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิจีบัฉลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึน้) และใหถ้อืวา่เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระในปี
ต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอ่ยูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยูน่านทีส่ดุ ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ  ปี 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ยงัอยู่ในตําแหน่งตามวาระและยงัคงเป็นสมาชิก
สหกรณ์อยูแ่มจ้ะพน้จากการเป็นผูแ้ทนสมาชกิกย็งัคงอยู่ในตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป
จนกวา่ครบวาระ 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว้ หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
กใ็หค้ณะกรรมการดําเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ่
แต่ตอ้ง ไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชสีหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าอกีได ้แต่ตอ้ง
ไมเ่กนิสองวาระตดิต่อกนั 
 ในกรณทีีก่รรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที่
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก และใหนํ้าความในวรรค
หน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 75  การพ้นจากตาํแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
หรอืลาออกเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
  (4) เขา้รบัตําแหน่งเป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํในสหกรณ์น้ี 
  (5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีไมว่า่เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ในฐานะผูกู้ ้
  (6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทัง้คณะ หรอืรายตวั 
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามครัง้ โดยไมม่เีหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการดําเนินการผูม้สี่วนไดเ้สยีตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตไิดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบคาํสัง่ คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาตใิหเ้ป็นทีส่ดุ 
 กรณทีีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ 
ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหมท่ัง้คณะอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ชน่เดยีวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง
ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 75 (7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดํารงตําแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชุมใหญ่ ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตําแหน่งทีว่่าง 
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แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆไมไ่ด ้นอกจากตอ้งนดัเรยีกใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัขึน้โดยเรว็ 
 ในกรณทีีต่ําแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนัน้เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไมม่รีองประธานกรรมการทําหน้าทีแ่ทนและยงัมไิดม้ี
การประชุมใหญ่เพือ่เลอืกตัง้ใหม ่คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการอื่น
ขึน้ทาํหน้าทีแ่ทนชัว่คราวจนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ใหม ่
 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ใน
ตําแหน่งไดเ้ทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูท้ีต่นแทน 
 ข้อ 77  การประชมุและองคป์ระชมุ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราว     
ทีม่กีจิธุระ แต่ตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ้ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบขอ้บงัคบั 
และเรื่องที่สําคญัอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ 78  อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อาํนาจหน้าทีด่าํเนินกจิการทัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่
ของสหกรณ์ กบัทัง้ในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  พจิารณาในเรื่องการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ์ ตลอดจน
ดแูลใหส้มาชกิปฏบิตักิารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ 
 (2)  พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้และการฝาก
หรอืลงทุนเงนิของสหกรณ์ 
 (3)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีใหท้ีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
 (6)  พจิารณากําหนดค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าเบีย้ประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะทํางาน ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ ผูต้รวจสอบภายใน  
ผูส้อบบญัช ีและบุคคลอื่นทีท่าํประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 
 (7)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของ
ผูจ้ดัการตลอดจนควบคุมดแูลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (8)  พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้ และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (9)  กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (10)  จดัใหม้แีละดแูลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน สมุดบญัชเีอกสารต่าง ๆ 
ทรพัยส์นิ และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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 (11)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
และองคก์ารอื่น 
 (12)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
 (13)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัช ีหรอืพนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมาย 
 (14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป เพือ่ใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยด ี
 (15)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้รวจสอบกจิการ ความเหน็
ของผูจ้ดัการและสมาชกิเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ 
 (16)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดคา่ตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 
 (17)  ฟ้อง  ต่ อสู้  หรือดํ า เ นินคดี เกี่ ย วกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอม ยอมความ หรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาชีข้าด 
 (18)  พจิารณาดาํเนินการต่างๆ  เกีย่วกบัทรพัยส์นิ ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 (19)  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่
และออกเสยีงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอื่น 
ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชกิ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนัน้กาํหนดไว ้
 (20)  พจิารณามอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่นการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรญัญกิ ผูจ้ดัการ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ข้อ 79  ความรบัผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณคีณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์กระทาํการ หรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเล่อในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน
จนทาํใหเ้สยีผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรอืสมาชกิ อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการเงนิ  
การบญัช ีหรอืกจิการ หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
 ข้อ 80   คณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการอาํนวยการ โดยใหม้ตีําแหน่งประธาน
กรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะต้องมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชุมไมน้่อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ขอ้วนิิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ  
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 81   อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการ
เป็นผูด้ําเนินกจิการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการ
เกบ็รกัษาเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบยีบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการ
บรหิารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดแูลการจดัทาํงบดุล รวมทัง้บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
  (6)  พจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมตั ิ
  (7)  พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนุมตั ิ
  (8)  ทาํนิตกิรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 82  คณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์จาํนวนไมเ่กนิหา้คน เป็นคณะกรรมการเงนิกู ้โดยใหม้ตีําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหน่ึงนอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการเงนิกูน้ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุมกนัเดอืน
ละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู ้ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง
ของจาํนวนกรรมการเงนิกูท้ ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ   
ในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 83 อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงนิกู้มอีํานาจ
หน้าที่ในการพจิารณาวนิิจฉัยอนุมตักิารใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มติ และ
คาํสัง่ของสหกรณ์รวมทัง้ขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชกิใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 
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 (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบ
ของสหกรณ์และเมือ่เหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพรอ่งกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ข
ใหค้นืดภีายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
 (3) ดแูลและตดิตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดใน
สญัญาสอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณสีมาชกิผูกู้ข้อผอ่นเวลาการสง่เงนิงวดชาํระหน้ีเงนิกู ้หรอื
ผดินดัการสง่เงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผอ่นผนั หรอื
เรยีกคนืเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชกิออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  
ตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์    
โดยใหม้ตีําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้ทา่ทีก่าํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชุมกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชุม
กนัเดอืนละหน่ึงครัง้เป็นอยา่งน้อย และใหป้ระธานกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์หรอืเลขานุการนดัเรยีกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตังิานให้
คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ 85 อาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ให้
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหน้าทีด่าํเนินกจิการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ 
มต ิและคาํสัง่ของสหกรณ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการแกส่มาชกิ โดยใหก้ารศกึษาและอบรมแก่
สมาชกิ และผูท้ีส่นใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์ หลกัวธิกีาร และการบรหิารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่า่วสาร ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะ ประโยชน์ 
รวมทัง้ผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชกิและบุคคลภายนอก รบัทราบ 
  (3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 
  (4)  ใหก้ารศกึษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชกิถงึวธิกีารออมทรพัย ์และการ
ใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี 
  (5)  ศกึษาและตดิตามขา่วความเคลื่อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์
อื่นทัง้ในและนอกประเทศ  เพือ่นําตวัอยา่งทีด่มีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานํามาบรกิาร
แก่สมาชกิตามความเหมาะสม 
 ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ  ในกรณจีาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจมคีาํสัง่แต่งตัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ์ โดยมี
อาํนาจหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในท่ีประชมุ 
 ข้อ 87 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมกใ็ห ้    
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รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมดว้ยกใ็หท้ี่
ประชุมเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน ใหนํ้าความ
ในวรรคหน่ึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม เป็นประธานในทีป่ระชุม
ตามลาํดบั แต่ถา้ประธานกลุม่หรอืเลขานุการกลุ่มไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมกใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกสมาชกิซึง่เขา้
ประชุมคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 
 ในการประชุมใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชุม ในกรณทีีท่ีป่ระชุมใหญ่ไดม้มีติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในทีป่ระชุมกใ็หก้ระทาํไดโ้ดยเลอืก
สมาชกิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะคราวนัน้ หรอืจนเสรจ็การประชุม มตเิลอืกประธานในที่
ประชุมในกรณน้ีีตอ้งมคีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชมุ 
 ข้อ 88  การออกเสียง สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ กรรมการดาํเนินการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงาน หรอืกรรมการอื่น ออกเสยีงในทีป่ระชุมใหญ่ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น  แลว้แต่กรณไีดค้นละหน่ึงเสยีง 
โดยจะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชุมและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้
 ถา้ปญัหาซึง่ทีป่ระชุมวนิิจฉยันัน้ ผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวั ผูน้ัน้จะออก
เสยีงในเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้และทีป่ระชุมตอ้งเชญิผูน้ัน้ออกจากทีป่ระชุมจนกวา่การวนิิจฉยัจะแลว้เสรจ็ 
 ข้อ 89  การวินิจฉัยปัญหา  การวินิจฉัยปญัหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทาํงาน หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทน
สมาชกิซึง่มาประชุม 
 (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

 (2) การเลกิสหกรณ์ 

 (3) การควบสหกรณ์ 

 (4) การแยกสหกรณ์ 

 (5) การอื่นใดทีข่อ้บงัคบักาํหนดใหใ้ชเ้สยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวน
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 

รายงานการประชมุ 
 ข้อ 90 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรอืการประชุมคณะอนุกรรมการ หรอืการประชุมคณะทํางาน หรอืการประชุม
คณะกรรมการอื่น นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมอืชื่อพรอ้มทัง้บนัทกึเรื่องทีพ่จิารณาวนิิจฉยัทัง้สิน้
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกบัเลขานุการ หรอืกรรมการดําเนินการ หรอื
คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางาน หรอืกรรมการอื่น ๆ แลว้แต่กรณี อกีคนหน่ึงที ่  เขา้ประชุมนัน้ ๆ  
ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 
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หมวด  9 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

 ข้อ 91 การแต่งตัง้ผู้ทําหน้าท่ีหรือจ้างผู้จดัการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้
ทําหน้าทีห่รอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1) (2) 
(3) (4) ในการจ้างผู้จดัการสหกรณ์ ต้องทําหนังสอืสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีห่รอืจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักาํหนดไวใ้น ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจกําหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืก
หรอืสอบคดัเลอืก การแต่งตัง้หรอืจา้ง การกําหนดอตัราเงนิเดอืน การใหส้วสัดกิาร และการใหอ้อกจาก
ตําแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 92 การดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการสหกรณ์  สหกรณ์อาจแต่งตัง้ผูท้ําหน้าที่หรอื
จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ โดยกาํหนดระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลากไ็ด ้ทัง้น้ีใหก้าํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ 
 ข้อ 93 อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการมอีาํนาจหน้าที่
ในการจดัการทัว่ไปและรบัผดิชอบเกีย่วกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ์ รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถูกตอ้งตลอดจนเป็นธุระ
จดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชกิชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิคา่หุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิคา่หุน้รายเดอืน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จา่ยคนืคา่หุน้ 
และชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 
 (3)   รบัฝากเงนิ จา่ยคนืเงนิฝาก และสง่เสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์  
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จา่ยเงนิกู ้จดัทาํเอกสารเกีย่วกบัเงนิกู ้   
ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 
 (5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกีย่วกบัเงนิคา่หุน้ และเงนิใหกู้ ้     
ทุกหกเดอืนพรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดใน
ระเบยีบของสหกรณ์ รวมถงึกาํหนดหน้าทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่หล่านัน้ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
 (7) เป็นธุระกวดขนัในเรือ่งการออกใบรบั  เรยีกใบรบั  หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญั
โดยครบถว้น รบัผดิชอบในการรบัจา่ยเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เกีย่วกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 
 (8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชแีละทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 
 (9)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรยีกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
 (10) รบัผดิชอบจดัทํางบดุลรวมทัง้บญัชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
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 (11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการอาํนวยการพจิารณา 
 (12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ 
 (13) เขา้รว่มประชมุและชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวน้แต่กรณซีึง่ทีป่ระชุมนัน้ ๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 
 (14) ปฏบิตักิารเกีย่วกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์และรบัผดิชอบตรวจตราดแูลทรพัยส์นิต่างๆ 
ของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั 
 (16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่างราชการกาํหนด 
 (18) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่นๆ  
ของสหกรณ์มอบหมาย หรอืตามทีค่วรกระทาํ เพือ่ใหก้จิการในหน้าทีลุ่ลว่งไปดว้ยด ี
 ข้อ 94  การพ้นจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตําแหน่ง
ดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ์ หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
 (4)  อายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
 (5) ถูกเลกิจา้ง 
 (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรอืไล่ออก หรอืมพีฤตกิรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษ์วา่ 
ไดก้ระทาํการ หรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดี
แก่ประชาชน หรอืไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 95 การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนังสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทีจ่ะออกไม่น้อย
กว่าสามสบิวนัและใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พจิารณาการลาออกนัน้ การยบัยัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 
 ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จดัการให้กรรมการดาํเนินการ  ถ้าสหกรณ์
ยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้ผู้ทําหน้าที่หรอืจ้างผู้จดัการ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผูจ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควร  
 ข้อ 97  การแต่งตัง้ผู้รกัษาการแทนผู้จดัการ ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง และ    
ยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้ใหผู้ใ้ดดํารงตําแหน่ง หรอืเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้เป็นครัง้คราว   
ใหก้รรมการ  หรอืรองผูจ้ดัการหรอืผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอืเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ หรอืสมาชกิของสหกรณ์ 
ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 
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 ข้อ 98 การเปล่ียนผู้จดัการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จดัการ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิ
และหน้ีสนิ  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะสง่มอบงาน 
 ข้อ 99  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและ
แต่งตัง้เจา้หน้าทีอ่ื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 72 (1)  (2)  (3)  และ(4) ตาม
ความจาํเป็นเพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ์ ทัง้น้ี ตามระเบยีบของสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ท่ีปรึกษา 
 ข้อ 100 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชญิสมาชกิหรอืบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นทีป่รกึษาได ้จาํนวนไม่เกนิหา้คน เพื่อใหค้วามเหน็
แนะนําในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์   

ผูต้รวจสอบกิจการ 
 ข้อ 101 ผูต้รวจสอบกิจการ ใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก   
ผูม้คีุณวุฒคิวามรูค้วามสามารถในดา้นธุรกจิ การเงนิ การบญัช ี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์ การ
สหกรณ์ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ์ และมคีุณสมบตัเิป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกจิการจาก
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่
มลีกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกจิการ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ จาํนวนหน่ึงนิตบุิคคล หรอื
บุคคลธรรมดาจาํนวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
 ข้อ 101/1 ขัน้ตอนและวิธีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรบัสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ และพจิารณาคดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทีม่คีุณสมบตั ิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด แลว้นําเสนอชื่อผูต้รวจสอบกจิการที่
ผ่านการคดัเลอืกใหท้ีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้โดยวธิลีงคะแนนลบั และใหผู้ไ้ดร้บัเลอืกตัง้ทีม่คีะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมคีะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสยีงเพิม่อกีหน่ึงเสยีง และให้ผู้ที่ได้รบั
เลอืกตัง้ลําดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการสํารองกรณีนิตบุิคคลจํานวนหนึ่งนิตบุิคคล หรอื
กรณบุีคคลธรรมดา จาํนวน 5 คน 
      กรณผีูต้รวจสอบกจิการไดพ้น้จากตําแหน่งดว้ยเหตุตามขอ้ 102/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผูต้รวจสอบกจิการสาํรองปฏบิตังิานไดท้นัทเีทา่ระยะเวลาทีผู่ต้รวจสอบกจิการคนเดมิคงเหลอือยู ่ หรอื
จนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการใหม ่
 ข้อ 102 การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตําแหน่งได ้  
มกีําหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชสีหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการ
คนใหม ่กใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าทีไ่ปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้ไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซํ้าได ้
 ข้อ 102/1 การพ้นจากตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งพน้จาก
ตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
               (1) ถงึคราวออกตามวาระ 
               (2) ตาย 
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               (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ
กจิการหรอืยืน่ต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณ ี
                (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคล ออกจากตําแหน่งทัง้คณะหรอืรายบุคคล 
                (5) นายทะเบยีนสหกรณ์วนิิจฉยัว่าขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103  อาํนาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดาํเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คอื 
       (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจน
ทรพัยส์นิและหน้ีสนิทัง้ปวงของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยูจ่รงิ 
      (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ ทัง้ทางวชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ 
  (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 
  (4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ์ 
       (5) ตดิตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณา
หาทางปรบัปรงุแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิตลอดจนคาํสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ มต ิและคําสัง่
ของสหกรณ์ หรอืกจิการอื่น ๆ เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 
      การตรวจสอบกจิการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกจิการต้องปฏบิตัิ
ตามแนวปฏบิตักิารตรวจสอบกจิการทีก่รมตรวจบญัชสีหกรณ์กาํหนด 
 ข้อ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดอืนและประจําปี รวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจําเดอืนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดอืน
คราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
       กรณีทีผู่ต้รวจสอบกจิการพบว่ามเีหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่สมาชกิ
ของสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง หรอืสหกรณ์มกีารปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ คาํสัง่ ประกาศหรอื
คําแนะนําของทางราชการ รวมทัง้ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มตทิี่ประชุมหรอืคําสัง่ของสหกรณ์จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์อยา่งรา้ยแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ทนัทเีพื่อดําเนินการแก้ไข และใหจ้ดัส่งสําเนารายงานดงักล่าว ต่อสํานักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ และ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทีก่าํกบัดแูลโดยเรว็ 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนา
รายงานผลการแก้ไข และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์  
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั/สาํนกังานสง่เสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร ทีก่าํกบัดแูล 
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 ข้อ 104 ความรบัผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผูต้รวจสอบกจิการปฏบิตัหิรอื 
ละเวน้การปฏบิตัติามอํานาจหน้าที ่หรอืประพฤตผิดิจรยิธรรมในการปฏบิตังิานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดร้บัความเสยีหาย ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรอืหากตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเรว็ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายอนัจะเกดิแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไมแ่จง้นัน้ 
       การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมใหญ่ 
 (ขอ้ 101 – ขอ้ 104 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี9) พ.ศ. 2561 นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีน 
ตงัแต่วนัท ี17 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
 

หมวด  10 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

 ข้อ 105 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั  จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบยีบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ
และใหแ้จง้ไปยงัสมาชกิพรอ้มหนงัสอืแจง้ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัได้
ต่อเมือ่มตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบันัน้ มเีสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการทีม่าประชุม แต่ถา้
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิไมน้่อยกว่าหน่ึงในสบิของจาํนวนสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด หรอืไมน้่อยกว่าหา้
สบิคน ลงลายมอืชื่อทําหนังสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสบิวนัให้
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความทีจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ พรอ้มดว้ยเหตุผล 
 (3)  การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะใน
การประชุมใหญ่ทีม่อีงคป์ระชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชกิ หรอืของผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด 
หรอืไมน้่อยกวา่หน่ึงรอ้ยคนแลว้แต่กรณ ี
 (4)  ขอ้ความใดซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ไดล้งมตแิกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ หากปรากฏว่า
ขอ้ความนัน้ขดักบักฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรอืเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย   
นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนัน้ แลว้รบัจดทะเบยีน 
 (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจดทะเบียนแล้ว หากยงัไม่ได้
กําหนดระเบยีบ หรอืคําสัง่ใหส้อดคลอ้งกนั กใ็หนํ้าความทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นัน้มาบงัคบัใช ้
และใหผู้เ้กีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ
 

หมวด  11 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหน้าทีก่าํหนด
ระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์หง่ขอ้บงัคบัน้ี และเพือ่ความสะดวกในการ
ปฏบิตังิานของสหกรณ์รวมทัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิสหกรณ์ 
(2)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น 
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(3)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
(4)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื่น 
(5)  ระเบยีบวา่ดว้ยกลุ่มสมาชกิและการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิ 
(6)  ระเบยีบวา่ดว้ยการโอนสมาชกิระหวา่งสหกรณ์ 
(7)  ระเบยีบวา่ดว้ยการรบัจา่ยและเกบ็รกัษาเงนิ 
(8)  ระเบยีบวา่ดว้ยเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์ 
(9)  ระเบยีบวา่ดว้ยการใชท้นุเพือ่สาธารณประโยชน์ 

  (10) ระเบยีบอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรกาํหนดไวใ้หเ้ป็น 
แนวทางการปฏบิตัขิองสหกรณ์ 
                ระเบียบใน (1)  (2)  และ(4)  ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจงึจะใชบ้งัคบัได ้สว่นระเบยีบอืน่เมือ่คณะกรรมการดาํเนินการกําหนดใชแ้ลว้ใหส้ง่สาํเนา
ใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 107 การดาํเนินคดีเก่ียวกบัความเสียหาย  ในกรณทีีท่รพัยส์นิของสหกรณ์     
ถูกยกัยอก หรอืเสยีหายโดยประการใด ๆ กด็ ีหรอืในกรณทีีส่หกรณ์เรยีกคนืเงนิกูต้ามขอ้ 106 (3) (4)    
แต่มไิดร้บัชาํระตามเรยีกกด็ ีคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทุกข ์หรอืฟ้องคดภีายในกาํหนดอายุความ 
 การลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์เกี่ยวกบัการดําเนินคดตีามความในวรรคแรก ใหนํ้า
ความในขอ้ 19 (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ 108 การตีความในข้อบงัคบั ถ้ามีปญัหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ            
ให้สหกรณ์เสนอปญัหานั ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัต ิ            
ตามคาํวนิิจฉยันัน้ 
 ข้อ 109 ทรพัยสิ์นของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยข์องสหกรณ์ตอ้งไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการซึง่มาประชุมเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากทีป่ระชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมตเิหน็ชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของ
สมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มาประชุม 
 ข้อ 110 การจาํหน่ายทรพัย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและ         
ไดจ้ดัการชําระบญัชโีดยจําหน่ายทรพัยส์นิตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทัง้จ่ายคนืเงนิรบัฝาก
พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ และชาํระหน้ีสนิอื่น ๆ ของสหกรณ์เสรจ็สิน้แลว้ ปรากฏวา่มทีรพัยส์นิเหลอือยูเ่ท่าใด 
ใหผู้ช้าํระบญัชจีา่ยตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี  
 (1) จา่ยคนืเงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชกิไมเ่กนิมลูคา่หุน้ทีช่าํระแลว้ 
 (2) จ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นาย
ทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด 
 (3) จา่ยเป็นเงนิเฉลีย่คนืตามขอ้ 27 (2)  
 เงนิทีจ่า่ยตามขอ้ (2) และ (3) เมื่อรวมทัง้สิน้ตอ้งไมเ่กนิยอดรวมแหง่จาํนวนเงนิกําไรสุทธิ
ทีส่หกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีทีเ่ลกิสหกรณ์กบัทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลทีถ่อนไปตามขอ้ 27 (4) ในปีนัน้ 
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 ถา้ยงัมทีรพัยส์นิเหลอืยู่อกีใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อื่น หรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรยีก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแต่วนัทีช่าํระบญัชเีสรจ็ 
 ข้อ 111 ในกรณีท่ีข้อบงัคบัน้ีมิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นํา
บทบญัญตัทิีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสัง่ หรอืคาํแนะนําและระเบยีบปฏบิตัขิอง 
นายทะเบยีนสหกรณ์มาใชเ้ป็นสว่นหน่ึงแหง่ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 112 นับแต่วนัท่ีข้อบงัคบัน้ีใช้บงัคบั 
 (1)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนวนัที่
ขอ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
  (2)  ใหผู้แ้ทนสมาชกิซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูก่่อนทีข่อ้บงัคบัน้ีถอืใช ้ดาํรง
ตําแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั เมื่อวนัที่ 8 
กุมภาพนัธ ์2547 ไดล้งมตใิหเ้ปลีย่นแปลงใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดมิซึง่เป็นอนัยกเลกิทัง้สิน้ 
ทัง้น้ีตัง้แต่วนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้บัจดทะเบยีนใหแ้ลว้ 
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