
 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  จ ากัด 

พ.ศ. 2559 

 

 

 ตามมติของทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด   เมื่อวันที ่22 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559  

ให้แก้ไขข้อบังคบัโดยยกเลกิข้อบังคับสหกรณ์เสยีทั้งหมด และให้ใช้ข้อบงัคบัฉบับนีแ้ทนซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์ได้รบัจดทะเบียนแล้ว  มีความดังนี ้

  ข้อบังคบันี้เรียกว่า “ข้อบังคบัสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด   พ.ศ.2559” 

  ข้อบังคบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันที่นายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบียน ให้ยกเลิก     

ข้อบังคบัสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคบัสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคบั นับแต่วันที่ข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบบันี้มผีลบังคับ

ใช้ 

   
 

 

 

 

 

 

 



ข้อบังคับ 
 

สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด 

พ.ศ. 2559 

 

หมวด  1 
ชื่อ  ประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 

ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 

ช่ือ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด 

ประเภท สหกรณ์การเกษตร 

ท่ีต้ังส านักงาน(ใหญ่)เลขท่ี 159  ถนน  ยันตรกิจโกศล  หมู่ท่ี  10 

 ต าบล  อ่ายนาไลย   อ าเภอ  เวียงสา 

                                            จังหวัด   น่าน    รหัสไปรษณีย์  55110 

ท้องท่ีด าเนินงาน อ าเภอเวียงสา 

 

สหกรณ์อาจย้ายท่ีต้ังส านักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจ้งให้

นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงาน

ของสหกรณ์เดิม ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีท่ีสหกรณ์ต้ังอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน  และให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์     ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้     

     รูปเกลียวเชือกล้อมรอบด้วยช่ือสหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด  

     อ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  หมายถึง  ความสมัครสมานสามัคคีกลม 

     เกลียวกันของสมาชิกสหกรณ์ในอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 

(2) รวบรวมผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูป

ออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น 

(3) จัดให้มีเงินกู้หรือสินเช่ือแก่สมาชิก  เพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 

(4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร 

ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์  

(7)  ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือการ

ประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมท้ังการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  

เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ

ดังต่อไปนี้ 

(1) ติดต้ังเครื่องสูบน้ า  หรือปิดกั้นท านบเหมืองฝาย  จัดระบบการส่งน้ า  ระบายน้ าและ

อ านวยการใช้น้ าเพื่อประโยชน์แก่การเกษตร 

(2) จัดให้มีฉางหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 

(3) จัดให้มียานพาหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หรือปศุสัตว์  เกี่ยวกับ การผลิต

ทางการเกษตรส าหรับให้บริการแก่สมาชิก 

(4) จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตาม

ความต้องการของตลาด 

(5) จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(6) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(7) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

(8) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

 

(9) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
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(10) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ  

แก่กิจการของสหกรณ์ 

(11) ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ก าหนด 

(13) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

(14) ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มผู้ใช้น้ า  

กลุ่มรวมกันผลิต  กลุ่มรวมกันซื้อ  กลุ่มรวมกันขาย  และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ 

(15) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(16) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศหรือ

บุคคลอื่นใด 

  (17) การกระท าต่าง ๆ  ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อ

หรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจ าหน่าย  จ านองหรือรับจ านอง  จ าน า

หรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(18)  ด าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์  เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวมเท่านั้น 

หมวด  3 

ทุน 

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 

(2) รับฝากเงิน 

(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 

(4) สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 
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หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น   สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละห้าสิบหุ้น 

(2) ถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้  ในอัตราห้าหุ้นต่อจ านวนเงินกู้ทุก ๆ หนึ่งพันบาท  เศษของ 

หนึ่งพันบาท  ให้ถือเป็นห้าหุ้น  เว้นแต่การกู้คราวนั้นสมาชิกขอรับเป็นส่ิงของก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้ 

(3) นอกจากถือหุ้นตาม (1) และ (2) แล้ว สมาชิกย่อมจะขอถือหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อม

ท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้า

ของหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด 

สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบ            

ลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนอืเงนิคา่หุ้นนัน้ 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้น    สมาชิกต้องช าระค่าหุ้นเป็นเงินสดโดยถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) การช าระค่าหุ้นตาม ข้อ 6 (1) และข้อ 6 (3) นั้น จะต้องช าระเต็มมูลค่าหุ้นในคราวเดียว

ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(2) การช าระค่าหุ้นตามข้อ 6 (2)  จะต้องช าระค่าหุ้นทุกคราวท่ีได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ 

ข้อ 8. การโอนหุ้นของสมาชิก การโอนหุ้นซึ่งสมาชิกถืออยู่ในสหกรณ์จะท าได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) สมาชิกผู้โอนได้ออกจากสหกรณ์  และจะโอนหุ้นซึ่งช าระเต็มมูลค่าแล้วเท่านั้น 

(2) สมาชิกผู้โอนไม่มีหนี้สินของตนซึ่งต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์โดยตรง 

(3) ผู้รับโอนต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ หรือผู้สมัครซึ่งคณะกรรมการด าเนินการตกลงให้

รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 

การโอนหุ้นต้องท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ โดยลงลายมือช่ือผู้โอนและผู้รับโอนมี

พยานอย่างน้อยสองคนรับรองลายมือช่ือนั้น ๆ 

เมื่อสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาแล้วปรากฏว่า  การโอนหุ้นได้กระท าโดยถูกต้องและครบถ้วนตาม

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  และได้จดแจ้งการโอนท้ังช่ือและท่ีอยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนหุ้นแล้วเสร็จ จึงเป็นอัน

รับรองการโอนหุ้นนั้นๆ 

ข้อ 9.  การแจ้งความจ านงเพื่อโอนหุ้น  สมาชิกซึ่งประสงค์จะโอนหุ้นโดยถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด

ในข้อ 8 (1) และ (2) แต่ไม่อาจหาสมาชิกผู้รับโอนได้จะแจ้งความจ านงเพื่อโอนหุ้นไว้ต่อสหกรณ์เป็นหนังสือก็ได้  
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เมื่อสหกรณ์ได้รับแจ้งเช่นนั้นแล้วถ้ามีสมาชิกอื่นมาขอถือหุ้น สหกรณ์จะจัดให้ท าความตกลงกันโอนหุ้น ซึ่งรับแจ้ง

ความจ านงไว้นั้นก่อนการออกหุ้นใหม่ 

ข้อ 10. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก

แต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์ 

หมวด  4 

การด าเนินงาน 

ข้อ 11. การด าเนินงาน     การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องท าธุรกิจบริการสมาชิกโดยการให้เงินกู้   

รวมกันผลิต  รวมกันซื้อ  รวมกันขาย รวมกันแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเปิด

โอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองตามก าลังความสามารถ 

การรับฝากเงิน 

ข้อ 12. การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิก

หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก   ดอกเบ้ีย   การถอนเงินฝากและอื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์   และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

ข้อ 13. การให้เงินกู้   เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม      

ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  

หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  การส่งช าระหนี้เงินกู้  การ

ควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน

เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว   ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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สมาชิก  หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบ

ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 14. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ

อันจ าเป็น  หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ี

ให้เงินกู้นั้น 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 15. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ี

ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 16. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ

ค้ าประกันส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 17. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงินหรือตราสาร

การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นควร  

ท้ังนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 16 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก  ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  และผู้จัดการ  

รวมสองคนเป็นผู้ลงช่ือแทนสหกรณ์ในเอกสารท้ังปวงได้ 

 

คณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมายให้กรรมการด าเนินการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการ  ท า

การแทนก็ได้  และให้เป็นไปตามท่ีมอบหมายนั้น 
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การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี)

เป็นส าคัญด้วย  

ข้อ 19. การเงินของสหกรณ์     คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควร   เพื่อให้

การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์   ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ 

สหกรณ์ 

(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระท าท่ีส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น  เว้นแต่มีกรณีอัน

จ าเป็นท่ีไม่อาจปฏิบัติได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด   และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์ภายในระยะเวลา

ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอื่นท่ีไม่

เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น

และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์

ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์   หนี้สิน และทุนของสหกรณ์    กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด 

วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด  ณ  วันท่ี 31 มีนาคม ของทุกปี 

ข้อ 21. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่

ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล  และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมท้ังข้อบังคับ  

ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย    

ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 22. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงาน

การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันท่ีจดทะเบียน 
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ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน

แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 

ข้อ 23. การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง 

นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 

ข้อ 24. การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  

ผู้สอบบัญชี     หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย        มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าท่ี  หรือเชิญ

สมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานหรือรายงานการประชุมได้  และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างาน

ของสหกรณ์ได้ 

ท้ังนี้   ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค าช้ีแจง

แก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 25. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ

หน่วยงานท่ีก ากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 
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ก าไรสุทธิประจ าปี 

 

ข้อ 26. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้า

ของก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้      

ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน        

กฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก

จ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วย  จ านวนเงินปันผลท้ังส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว    

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี

ตามมติท่ีประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี

อยู่ในวันส้ินปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล 

ตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  ไม่เกิน

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน 
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ทุนส ารอง 

 

ข้อ 27. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง    นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ  26  แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน  

นั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความก็

ให้สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตาม    

ข้อ 26  หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงิน

จ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน 

ข้อ 28. สภาพแห่งทุนส ารอง     ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน

ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี   

ทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 29. สมาชิก    สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 

(1) ผู้ท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์   และได้ช าระ

ค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และได้

ช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 30. คุณสมบัติของสมาชิก    สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(2) เป็นผู้ท่ีมีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ต้ังบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

(4) เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีช่ือเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด 

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ   หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นก าหนดสองปีนับ

แต่วันท่ีถูกออก 

ข้อ 31. การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี

ก าหนดไว้  เพื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านท่ีตนมีถิ่นท่ีอยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน  ท้ังนี้ให้ยื่น   

ใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มเพื่อเสนอท่ีประชุมกลุ่ม  (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็น

สมาชิก)  สอบสวนพิจารณา 

เมื่อท่ีประชุมกลุ่ม  (กลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก )  ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า     

ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 30  ท้ังท่ีประชุมกลุ่มเห็นสมควรและลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามแห่งจ านวนผู้ท่ีเข้าประชุมแล้ว  คณะกรรมการด าเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัครนั้นได้ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัคร ซึ่งท่ีประชุมกลุ่มรับรองแล้ว

นั้น  มีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 30 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น

ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือ         

จนครบถ้วนแล้ว   จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มซึ่งรับรองนั้น 

ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่    ให้ท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเร็วและให้คณะกรรมการด าเนินการ

ของสหกรณ์เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้

คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก

ในกรณีดังว่านี้   ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 32. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์

คนละห้าสิบบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 33. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก    ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ

ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะ

สมาชิก 
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(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

(ข) หน้าท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

(2) เข้าประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ 34. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล ค าน าหน้าช่ือ สัญชาติ  และท่ีอยู่    สมาชิกคนใดเปล่ียนแปลง

ช่ือ ช่ือสกุล ค าน าหน้าช่ือ สัญชาติและท่ีอยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

 

การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 35. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจท าหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น

หลักฐาน หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็น

หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  สหกรณ์จะจ่ายค่า

หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็

คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิ

ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดในข้อ  40 และข้อ 41 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด

หนึ่งปีนับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่า

สมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและ

อนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน  ในกรณผีู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
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ค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไมม่ีตัวอยู่กด็ี  

เมื่อพ้นก าหนดอายคุวามฟ้องคดี   ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงนิดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 36. การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 

(4) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 37. การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหรือ

หนี้สินอื่นท่ีผูกพันจะต้องช าระต่อสหกรณ์  อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ     

คณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ

และอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ

กรรมการด าเนนิการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม

ความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบด้วย 

ข้อ 38. การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(2) มีกรณีใด ๆ  ซึ่งสหกรณ์ต้องเรียกคืนเงินกู ้

(3) ขาดช าระเงินค่าน้ า  ค่าบ ารุงท่ีดิน  ค่าเช่า  ค่าบริการหรือเงินอืน่ใดให้เสร็จภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผดิ

ท่ีมีก าหนดโทษข้ันลหุโทษ  หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

(5) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์

หรือของท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด  หรือประพฤติการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  แสดงตนเป็น

ปฏิปักษ์หรือเส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกล่าวข้างต้นและ

ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมดใน

ขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออก  ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ 39. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ

เหตุใด ๆ  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบ

โดยเร็ว 

ข้อ 40. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามข้อ 36 (1) (2) (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของ

สมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน

ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้ สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออก  โดยได้รับเป็นเงินปันผลและเงิน

เฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้  สุดแต่จะเลือก

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  เว้นแต่สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับ

ดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ถ้าในปีใด  จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง        

ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (4)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร    โดยไม่มี   

เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์    หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันส้ินปีโดย 

ขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วน   

เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก 

ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืน  

แก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแล้วน ามาเฉล่ียโดยใช้จ านวน

หุ้นท้ังส้ินเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ 41. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์     ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก

ตามข้อ  40  นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 42. กลุ่มสมาชิก   สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกข้ึนโดยรวมสมาชิกผู้มีถิ่นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกันเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกได้ 

การจัดกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่ม  การเลือกต้ังจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม   

การด ารงต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

ข้อ 43. ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกิน

จ านวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ข้อ 44. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 30   

(3)   ต้ังบ้านเรือนอยู่ท้องท่ีอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

(4) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 

(5) เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

 

ข้อ 46. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัค ร ถึ ง  

สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ

ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 45 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้

รับเข ้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู ้สม ัครได ้ลงลายม ือชื่อ ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 
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เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 47. ค่าธรรมเน ียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะ

เรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

ข้อ 48. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัด

กับกฎหมายสหกรณ์   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1)  ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมดท่ี สหกรณ์มีอยู่ใน

ขณะนั้น  และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

  (2)  มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ทุกประเภท  ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากของ

สหกรณ์ 

(3)  มีสิทธิ์ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 

(4)  มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามหุ้นต่ ากว่าสมาชิกสหกรณ์ร้อยละหนึ่ง 

(5)  มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉล่ียคืนต่ ากว่าสมาชิกสหกรณ์ร้อยละศูนย์จุดห้า 

(ข)  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ   มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(ค)  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (1)  การเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

 (2)  การออกเสียงและการนับเป็นองค์ประชุมในท่ีประชุมใดๆ 

 (3)  การได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 

(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 50. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดย

แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา

เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 51. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ังของสหกรณ์ 

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดย

ประการใดๆ 

ข้อ 52. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปล่ียนแปลงในเรื่อง ช่ือ สัญชาติและท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อ 53. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบ

ไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้ว  ก็ ต้อง

ท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์

จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ

ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมา

แสดงให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้  

ตามท่ีก าหนดในข้อ  54  และข้อ  55 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด

หนึ่งปีนับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้

แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้

พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน    

ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดท าให้ 
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สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน

ส ารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 

ข้อ 54. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (1) (2) (4) นั้น    สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ใน 

สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดา

ท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์

จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทาง

บัญชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ 

สหกรณ์ 

ถ้าในปีใด   จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง

ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ

สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย    

ล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 49 (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น      

เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน  

สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่า หุ้น    

ภายหลังวันส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีก็ได้   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก      

สมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะ

จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแล้วน ามาเฉล่ีย

โดยใช้จ านวนหุ้นท้ังส้ินเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 55. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามข้อ 54 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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ข้อ 56. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์

ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

หมวด 7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 57. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่

สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์     เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการและ

มอบหมายการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป  ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง

ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 58. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ 

ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวน

ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   หรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน      

ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  และให้

คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ

ด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่ง 

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 59. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก    กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันห้าร้อยคน     

ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

 

 

 

ข้อ 60. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ   ให้กระท าในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุม

ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่ม

แจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
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(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกยี่สิบห้าคน  

ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ใน

จ านวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกท่ีกลุ่ม

พึงเลือกต้ังได้ อนึ่ง จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์  ถ้ายังไม่มีการ

เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 61. การพ้นจากต าแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 62. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ     ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง

ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจ านวน 

ผู้แทนสมาชิกท้ังหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนท่ีว่างลง  และให้      

ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกต้ังอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 63. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง  

วัน เวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้า

การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ

หรือเลขานุการ เป็นผู ้ลงลายม ือชื่อ ในหน ังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้า ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ              

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 

 

ข้อ 64. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก

ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   

จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ        

ผู้สังเกตการณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกต้ังใด ๆ   ท้ังส้ิน 
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ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 65. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

แล้วแต่กรณี  มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีนัดประชุม

ใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก

ประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกหรือ    

ผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ี

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวน  ไม่ถึงท่ี จะ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 64  วรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 66. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่    ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวง

ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการ  

และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 

(9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์   

ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน 

สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์ 
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หมวด 8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 67. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด า เน ินการประกอบด ้วย        

ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน  ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 

การเลือกต้ังประธานกรรมการให้เลือกต้ังจากผู้ แทนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู่  ส าหรับกรรมการ

อื่นใช้เลือกต้ังตามพื้นท่ีท่ีก าหนด ดังนี้ 
1.  ต าบลกลางเวียง       จ านวน  1  คน 
2.  ต าบลน้ าป้ัว       จ านวน  1  คน 
3.  ต าบลจอมจันทร์      จ านวน   1  คน 

4.  ต าบลอ่ายนาไลย     จ านวน   1  คน 
5.  ต าบลแม่สาคร     จ านวน   1  คน 
6.  ต าบลยาบหัวนา      จ านวน  1  คน 
7.  ต าบลไหล่น่าน      จ านวน   1  คน 
8.  ต าบลแม่ขะนิง     จ านวน  1  คน 
9.  ต าบลตาลชุม      จ านวน   1  คน 
10. ต าบลทุ่งศรีทอง     จ านวน  1  คน 
11. ต าบลนาเหลือง     จ านวน  1  คน 
12. ต าบลน้ ามวบและต าบลส้านนาหนองใหม่   จ านวน  1  คน 
13. ต าบลข่ึงและต าบลส้าน    จ านวน  1  คน 
14. ต าบลปงสนุกและต าบลแม่สา    จ านวน  1  คน 

  ให้กรรมการด าเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย

ท่ัวกัน ณ ส านักงานของสหกรณ์ 
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่ง

กรรมการตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
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(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หน้าท่ี 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย  ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี

นับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ   เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 

ข้อ 68. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก)  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

  (4)  ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 

 

(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่ อ     

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 

(3) ด าเนินการอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย        

ข้อบังคับ  ระเบียบ   มติ   และค าส่ังของสหกรณ์ 

(ค)  เลขานุการ  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแล  รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ  แล้วแต่กรณี 

(4) ด าเนินการอื่น ๆ    ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้    ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

(ง)  เหรัญญิก  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม   ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่าย  การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้

เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
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(2) ด าเนินการอื่น  ๆ     ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  ภายใต้กฎหมาย    

ข้อบังคับ  ระเบียบ   มติ   และค าส่ังของสหกรณ์ 

ข้อ 69. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการด าเนินการ  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่า

เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการท่ีอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานท่ีสุด

ออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ 

ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย

ห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ าอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ   ให้กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ัง

ใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรกและให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ 70. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์     เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มี

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามัญ

ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันท่ีได้รับเลือกต้ัง 

ข้อ 71. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่ง  เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ   หรือลาออกต่อ

ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์นี้ 

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 

(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบค าส่ัง   ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 
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กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ  ให้ท่ีประชุมใหญ่

เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการใหม่ท้ังคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 72. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 71 (7) )  ให้กรรมการด าเนินการท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการ

ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใด

จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม

ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น

ต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่    เพื่อ

เลือกต้ังใหม่    คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการด าเนินการอื่นข้ึนท าหน้าท่ีแทน ช่ัวคราว

จนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า

ก าหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 73. การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ

แต่ต้องให้มีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ   เรียกประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องท่ีส าคัญอื่นๆของ

สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 74. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนิน

กิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์  กับท้ังในทาง

อันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก

ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกหรือท่ีซื้อจากสหกรณ์อื่น  

หรือบุคคลอื่นเพื่อจ าหน่าย 

(3) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดซื้อส่ิงของท่ีบรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย 

(4) วางข้อก าหนดและระเบียบวิธีการจ่ายน้ า  และการให้บริการต่าง ๆ รวมท้ังก าหนดค่าเช่า  

ค่าบริการอื่น ๆ  ท่ีสมาชิกจะต้องช าระ 
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(5) พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่ขออนุมัติงดเว้นค่าบ ารุงท่ีดิน 

(6) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิต

หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

(7) พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุ่ม รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย สะสมเงินกองกลาง

ของกลุ่ม  และรวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก 

(8) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทุนเงิน

ของสหกรณ์ 

(9) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(10) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(11) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) พิจารณามอบอ านาจในการด าเนินงานให้แก่กรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง  ตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการ 

(14) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง  หรือจ้าง  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจน  

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

(15) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง  และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(16) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(17) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ  และบรรดา

อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 

(18) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น 

(19) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ  

หรือคณะท างาน  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(20) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(21) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 

(22) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(23) เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจน

ก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
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(24) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  

หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(25) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(26) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์     เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้

เป็นสมาชิก  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การ

นั้นก าหนดไว้ 

(27) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันใน

ฐานะส่วนตัว 

(28) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้า ท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ           

รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 75. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ 

หรืองดเว้นการกระท าการหรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์

ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือ 

ฐานะการเงิน   ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย    

คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 76. คณะกรรมการอ านวยการ        คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอ านวยการ

จากกรรมการด าเนินการ  จ านวนห้าคน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก และ

เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการ

ด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด า เนินการเ ป็นประธานและเลขานุการ           

คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งต้ัง

คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง

ครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการอ านวยการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว

ถัดไปทราบ 

ข้อ 77. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ      ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

ค าส่ังของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่

ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุลรวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมาย 

ข้อ 78. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู้  จากกรรมการ

ด าเนินการ จ านวนห้าคน  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ

เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งต้ัง    

คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น

อย่างน้อย   และให้ประธานกรรมการเงินกู้   หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการเงินกู้ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 

ข้อ 79. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา

วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์     รวมท้ัง

ข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้ จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งช าระหนี้เงินกู้  

หรือผิดนัดการส่งช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้   

หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 80. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากกรรมการด าเนินการ  จ านวนสามคน   โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคน

หนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด าเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่ต้องมีการประชุมกัน

เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ   

ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 81. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     ให้คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก   และ     

ผู้ท่ีสนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์    หลักการ วิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์ 
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(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  ร วมท้ัง   

ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงิน     

อย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการต่าง ๆ   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นท้ังในและ

นอกประเทศเพื่อน าตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความ  

เหมาะสม 

ข้อ 82. คณะอนุกรรมการ    ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ัง

แต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 

ประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 83. ประธานในท่ีประชุม   ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วยก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ

คนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรม การเงินกู้          

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในท่ีประชุมตามล าดับ แต่

ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งข้ึนเป็น

ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน

กรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใด     

คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้

ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 

ข้อ 84. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน

ท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้ อื่นมาประชุมและออกเสียง

แทนตนไม่ได้ 

ถ้าในปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่อง

นั้นไม่ได้ 

ข้อ 85. การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 

ในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง

ข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่ใน

กรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

(2) การเลิกสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 

ข้อ 86. ร า ย ง า น กา ร ปร ะ ช ุม  ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุม ใ หญ ่ ก า ร ป ร ะ ช ุม ก ลุ ่ม  ก า ร ป ร ะ ช ุม                  

คณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือพร้อม

ท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการ  

หรือกรรมการอื่น ๆ  แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้น ๆ  ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

หมวด 9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
 

ข้อ 87. การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ    คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์   

โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 67 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็น       

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้ เป็นหลักฐาน  และให้         

คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
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ในการแต่งต้ัง  หรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังก าหนดไว้ใน 

ข้อ 89  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรอืสอบคดัเลือก  

การแต่งต้ังหรือจ้าง  การก าหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการและการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการ 

ข้อ 88. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ   สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด

ระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 89. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการท่ัวไป

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์   รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น

สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น  โอนหุ้น  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน

การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน  พร้อม

กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์  

รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ

ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบส าคัญเกี่ยวกับการ

ซื้อขาย และการท าธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม

ใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ   เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ       ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณา 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี  

ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์

ตลอดจนผลิตผล  ผลิตภัณฑ์  และสินค้าอื่น ๆ  ของสหกรณ์  ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ส ารองไว้

ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์  และจัดการส่งเงินของสหกรณ์  นอกจากจ านวนดังกล่าวนั้นเข้าฝากตามท่ี      

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(18) ส ารวจผลิตผล  และสินค้าอื่น ๆ  ในตลาดต่าง ๆ  เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาด าเนิน

กิจการของสหกรณ์กับแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกทราบความเคล่ือนไหวของราคาผลิตผลและ 

สินค้านั้น ๆ  ด้วย 

(19) ดูแลท่ีดิน  ส านักงาน  อาคาร  อุปกรณ์  และทรัพย์สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์ 

(20) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นการถูกต้องตลอดจน  

รวบรวมใบส าคัญ   และเอกสารต่าง ๆ   เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 

 (21) เป็นธุระในการส่งเสริมเผยแพร่วิชาการเกษตร  การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการ

ประกอบอาชีพในหมู่สมาชิก  การจัดท างบสินทรัพย์และหนี้สิน  งบรายได้และค่าใช้จ่ายกับทะ เบียนเกษตรกรรม

อื่น ๆ  ส าหรับสมาชิก  การศึกษาอบรมทางสหกรณ์และทางอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในหมู่สมาชิกตลอดจนการชักจูง

การฝากเงินในสหกรณ์ 

(22) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ       ตามแบบและระยะเวลาท่ี

ทางราชการก าหนด 

(23) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันใน

ฐานะส่วนตัว 

 (24)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ   ของ 

สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 90. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ       ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์

ก าหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจ้าง 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก    หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระท าการ  หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน

หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 91. การลาออกของผู้จัดการ    ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่า

สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

พิจารณาการลาออกนั้น  การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 92. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง

และแต่งต้ังผู้ จัดการ  หรือสหกรณ์ไม่อยู่ ในฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้  ให้        

คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร

แต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ 93. การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใด

ด ารงต าแหน่งแทนหรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว      ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย

ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 94. การเปลี่ยนผู้จัดการ    ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จัดการ   ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ด าเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน ผลิตผลและสินค้าอื่น ๆ กับบรรดาทรัพย์สิน

และหนี้สิน  ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 95. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ จากต าแหน่งผู้จัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอื่น 

ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 (1) (2) (3) (4) 

หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ท้ังนี้   ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ  

ด าเนินการก าหนด 
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หมวด 10 

ท่ีปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 96. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ       คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้  

เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน   ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี

สหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 97. ผู้ตรวจสอบกิจการ     ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวนสองคน  

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์นี้หรือ 

สหกรณ์อื่นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ข้อ 98. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา   

หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์     ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ ให้

ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการท่ีออกไปแล้ว    อาจได้รับเลือกต้ังซ้ า 

 
ข้อ 99. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบ      

การด าเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร   สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินและ 

หนี้สินท้ังปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์

เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ   ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ท้ังทาง

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง

และหลักประกัน 

  (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ    เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง

แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติตลอดจนค าส่ังต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 
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 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์

หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการ

ประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป   แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไข

โดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ 100 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ    หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ 

สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

หมวด 11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 101. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และให้แจ้งไปยัง

สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้   เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมา

ประชุมเต็มจ านวนของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ื อท าหนังสือร้องขอต่อ    

คณะกรรมการด าเนินการ  ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้  โดย

ต้องระบุข้อความท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่      

ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   

แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏภายหลังว่าข้อความ

นั้นขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมย์แห่งกฎหมาย           

นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น  แล้วรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
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 (5) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  

หรือค าส่ังให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ

ปฏิบัติ 

หมวด 12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 102. ระเบียบของสหกรณ์    ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อ

ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมท้ัง

ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 

(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 

(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

(9) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี  เพื่อสะดวกและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) (2) (4)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  

ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้ นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 103. การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย       ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 13 และข้อ 102 (3) (4)  แต่มิได้รับช าระ

ตามเรียก  คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 104. การตีความในข้อบังคับ   ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด  ให้สหกรณ์เสนอ

ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 105. ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินการเป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
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การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 106. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชี  

โดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ียและช าระ

หนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับ

ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว   แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืน  ตามข้อ 26 (2) 

เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3)   เมื่อรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์

หาได้ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตาม  ข้อ 26 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ

ของท่ีประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน

สามเดือนนับแต่วันท่ีช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 107. ในกรณีท่ีข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค าส่ังหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 108 นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้

ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่  
  ข้อ 109 ให้สมาชิกสมทบท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้และอยู่นอกพื้นท่ีการรับสมาชิก

สมทบตามข้อบังคับข้อ 45(3) ให้คงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อ 49 

 

ลงช่ือ         อาวุธ  ปัญญาอินทร ์   ประธานกรรมการ 

     ( นายอาวุธ  ปัญญาอินทร์ ) 

 
ลงช่ือ      อารีลักษณ์   สมภารวงค ์   เลขานุการ 

    ( นางอารีลักษณ์  สมภารวงค์ ) 

 

เหตุผล  :   เพื่อความถกูต้องและสอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 


