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พ.ศ. 2552
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
หมวดที่ 1
ชือ่ ประเภทและทีต่ งั้ สํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและทีต่ ั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 402 ถนนพหลโยธิน หมูที่ 3 ตําบลบานดู อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ทองที่ดําเนินการ
จังหวัดเชียงราย
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานได ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจง ให น ายทะเบีย นสหกรณ กรมส ง เสริ ม สหกรณ แ ละกรมตรวจบัญ ชี สหกรณ ทราบ และให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้คือ รูปชางและเสมาธรรมจักรอยูในวงกลมมีชื่อ สหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ลอมอยูดานลาง

“ ชาง” คือ สัตวทเี่ ปนสัญลักษณของจังหวัดเชียงราย
“เสมาธรรมจักร” เปนสัญลักษณของกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณใน
ขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตน
ไวในทางอันมั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร
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(2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยตัวเองในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ ทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) ซื้อหุนของสถาบันซึง่ ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(10) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการหรือใหการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชน
ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(16) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและ
สหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(17) กระทํ า การต า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน
โอนหรือรับโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขาย
หรือจําหนายซึ่งทรัพยสินตลอดจนดําเนินกิจการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคดวย
(18) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น และฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันทาง
การเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(19) ออกหุนใหกับสมาชิก และสหกรณอื่น
(20) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
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หมวดที่ 3
ทุน
ขอ 3. ทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงิน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
หุน
ขอ 4. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 5. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตาม อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพหรือเงินที่จาย
ควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ ห รื อ จะขอซื้ อ หุ น เพิ่ ม อี ก เมื่ อ ใด ก็ ย อ มทํ า ได โดยแสดงความจํ า นงเป น หนั ง สื อ ต อ
คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กลาวไวในขอ 38 และจะถอนคืนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
ขอ 6. การสงคาหุนรายเดือน การสงเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดราย
เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิก
นั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวย
เจตนาอันไมสุจริตของตนคณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองสงเงินคาหุน
รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
“ขอ 7. การลดหรืองดสงเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนรายเดือนไมนอยกวา
120 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 120,000 บาท สามารถลดหรืองดสงคาหุน รายเดือนก็ได
โดยจะตองสงคาหุนรายเดือนไมนอยกวา 500 บาท ยกเวนสมาชิกผูซงึ่ ไมมีเงินไดรายเดือน
โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ”
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 7 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
วันที่ 18 มกราคม 2558 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) รับจดทะเบียน 23 ก.พ. 2558
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ขอ 8. ใบหุน สหกรณจะออกใบหุน สําหรับหุ นหนึ่ งหรื อหลายหุ นที่สมาชิกถือ มอบให
สมาชิกไวเปนหลักฐาน
ใบหุนของสมาชิกคนใดสูญหาย หรือชํารุดและสมาชิกนั้นประสงคใหสหกรณออกใบหุน
ใหใหม ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตอสหกรณ พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับใบหุนใหมใหแก
สหกรณ ฉบับละ 5 บาท (หาบาทถวน)
อนึ่ง ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ เมื่อรับคาหุนคืนตองเวนคืนใบหุน ของสมาชิกนัน้ ใหแก
สหกรณทั้งสิ้น
หมวดที่ 4
การดําเนินงาน
ขอ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณเวนแตจะ
กําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่ง
สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย ตามระเบียบที่สหกรณกําหนดแตไมนอย
กวาสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 9 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 22 ม.ค. 2553
วงเงินกูย มื หรือการค้าํ ประกัน
ขอ 10. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม
สําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 11. การกูยืมหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี ื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป
ตามขอ 10
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การรับฝากเงิน
ขอ 12. การรับฝากเงิน สหกรณรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
สมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และขอกําหนดอื่น ๆ วาดวย เงินฝาก
ออมทรัพยหรือเงินฝากประจํานั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 12 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
การใหเงินกู
ขอ 13. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู
ไดตามขอบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู
ลําดับแหงการใหเงินกู เงินงวดชําระหนีส้ ําหรับเงินกู และขอกําหนดอืน่ ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
นั้นใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสมาชิกอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบ
และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว สําหรับระเบียบการใหสหกรณอื่นกูตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
ขอ 14. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ
เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง
หมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 15. ประเภทและจํากัดแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทและจํากัด
ดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมีความ
ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นได ตามระเบียบของสหกรณ
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(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเงิน เพื่อการอันจําเปน
หรื อมีประโยชน ต าง ๆ คณะกรรมการดํ าเนิ น การอาจพิจารณาให เงิน กูส ามัญ แกสมาชิกนั้ น ได ต าม
ระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะทางการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่
สมาชิกนั้นอาจไดรับเงินกูสามัญ (ตามที่กลาวใน (2) ขางบนนี้) คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 16. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวา ประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้น เชิ ง พร อมทั้ง ดอกเบี้ยในทัน ที โดยมิ พักต อ งคํานึ งถึ งกํ าหนดเวลาที่ให ไ ว และให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่
ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ
ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปน
งวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได
ขอ 18. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน
ประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) จะตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณี
ที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43 )
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การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
ขอ 19. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะ
ไดรับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึกรายการในวันที่
เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ป
ขอ 21. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัตภิ ายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปทางบัญชี
การเสนองบดุล ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญดวย
ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังผูแทนสมาชิกทุกคน และใหเปดเผย
ไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกบั งบดุลไวทสี่ ํานักงาน
ของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
กําไรสุทธิประจําป
ขอ 22. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชี และไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
สิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
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กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนัน้ ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรได
ดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแหงคา
หุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จาย
สําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของ
เดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่
เจ็ดของเดือนสหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ไดสง
แกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิให
ไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น เวนแตสมาชิกที่โอนยาย เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
และอยูระหวางรอรับบํานาญหรือบําเหน็จ
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มี
อยูในวันสิ้นปนั้น จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ( ตาม (1))
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกิน รอยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชนนี้ให
สหกรณสะสมไว สําหรั บใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่ว ไปหรื อเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ หรื อ
สาธารณประโยชนหรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 22 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
ทุนสํารอง
ขอ 23. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 22 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมไิ ดระบุวาใหใชเพื่อการใด โดยเฉพาะก็ใหสมทบ
เปนทุนสํารองทั้งสิน้
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ
ความก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
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กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตาม ขอ 22. หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลว เห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน
ใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 24. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนไดเพื่อชดเชยการขาดทุน หรือเพื่อจัดสรรเขาเปนทุนสํารองใหแกสหกรณที่
จดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณนี้
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอืน่ ๆ
ขอ 25. ทะเบียน และบัญชี ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียนอื่น ๆ
ตลอดจนสมุ ด รายงานการประชุ ม และบั ญ ชี ต ามแบบที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ กํ า หนด และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบี ย นหุ น ให ส หกรณ แ จ ง การ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํา งานแต จ ะดู บั ญ ชีห รื อ ทะเบี ยนเกี่ ยวกั บ เงิ น ค าหุ น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น กู ข องสมาชิ ก รายอื่ น ไม ไ ด
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
ขอ 26. กฎหมายและขอบังคับ ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ ระเบียบ คําสั่ง
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญั ติ
สหกรณซึ่งคงใชอยู กับขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว ณ สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและ
ผูสนใจอาจขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ขอ 27. การตรวจสอบบัญชี การบัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอย
ปละครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตัง้
ขอ 28. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณหรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่
และสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได ทั้งอาจเรียกและเขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร
และใบสําคัญตาง ๆ ของสหกรณได
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ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงขอความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค
ขอ 29. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด
หมวดที่ 5
สมาชิก
ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเปนสมาชิก
ของสหกรณ และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่ถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือ
ครบถวนแลว
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูทมี่ ีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
ก. เปนขาราชการประจําหรือลูกจางประจํา ซึง่ ปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือน
ประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดเชียงราย หรือ
ข. เปนพนักงานครูหรือพนักงานเทศบาลหรือลูกจางประจําซึง่ ปฏิบตั ิงานและ
ไดรบั เงินเดือนประจําสังกัดหนวยงานการศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดเชียงราย
ค. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจํา ซึ่งปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือนประจํา
สังกัดสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด หรือ
ง. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจํา ซึ่งปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือนประจํา
สังกัดสํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย
จํากัด หรือ
จ. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตอเนื่องและไดยายไปสังกัด
หนวยงานอื่น หรือ
ฉ. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตอเนื่องและเปนผูรับ
เบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ ที่เปนสมาชิกตอเนื่องมากอน
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
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ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 36 ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนด
ไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวา ระดับ 3 คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปน
ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา ระดับ 3 ก็ไมตองมีผูรับรอง)
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิก
เขาใหมใหที่ประชุมใหญในคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม
ขอ 33. คาสมัครเขาเปนสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาสมัครเขาเปนสมาชิกใหแก
สหกรณคนละ 300 บาท คาสมัครเขาเปนสมาชิก สหกรณจะใชเปนคาใชจายสําหรับสมุดคูบัญชีเงินกู
สมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ จะเรียกคืนไมได
ขอ 34. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
การไดสิทธิในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระคาสมัครเขาเปนสมาชิก และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอ หรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สมาชิกมีสิทธิตามที่กําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ และกฎหมาย
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และมติของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
มั่นคง
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สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขา
เปนสมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะใหโอนคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ ไปยังสหกรณที่ตนไดไ ปเข าเปนสมาชิกใหม
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่
ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 36. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามที่กําหนดไว ในข อ 32 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ตั้งแตวั นที่ได ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาสมัครเขาเปนสมาชิก และสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงิน
คาหุนใหสหกรณนี้แลว การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ
สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตัง้ ผูร บั โอนประโยชน
ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให
เปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอน
ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนทไี่ ดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแก
บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง ใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงิน
จํานวนดังกลาวนั้นทั้งนี้ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรก และขอ 45
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) วิกลจริต
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(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 40. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ
ผูค ้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลวจึง
ใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดํ าเนิ นการอาจมอบหมายให ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรค
กอนไดแลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง
ใดในตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาสมัครเขาเปนสมาชิก หรือไมถือ
หุนครั้งแรกตามขอ 34
(2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดย
มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกัน สําหรับเงินกู ที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือ
เมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใด ๆ อัน
เปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุผลใด ๆ ดังกลาว
ขางต น นี้ แ ละได ลงมติ ให สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมน อยกว าสองในสาม แห งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่อง
เสนอที่ประชุมใหญ เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการใหออก คําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญใหเปนที่สิ้นสุด
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ขอ 42. การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุ
ใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิด
เวนแตออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย
ก็ใหถือวายังคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุน รายเดือนตอไปอีกก็ได สมาชิกเชนวานัน้ อาจไดรับ
เงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2) , (3) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง
จายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียก
ใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังวันสิ้นปที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญ
ไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะ
จายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพเกินรอยละสิบแหงทุนเรือน
หุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากการเปนสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนือ่ งจากตนไดโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ
31 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุนเงินรับฝากเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5) , (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุนเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคาจาง บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกขอใหจายคา
หุน ภายหลังวั นสิ้นปโ ดยขอรับเงิน ปน ผลในปนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญ ได พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการ
รับฝากเงินในขอบังคับนีแ้ ละในระเบียบของสหกรณ
ขอ 45. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ดังกลาวในขอ 44 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
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ความรับผิดเพือ่ หนีส้ นิ ของสหกรณ
ขอ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไม
ครบมูลคาหุนที่ตนถือ ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรียกรองหรืออายัดคาหุน ของสมาชิกผูนนั้ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงิน
ตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมี
ฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ขอ 46/1 เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบงั คับบัญชาใน
หนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัตหิ นาที่อยูหกั
เงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถงึ กําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นทีม่ ี
ตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให
หนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินทีห่ ักไวนนั้ ใหแกสหกรณโดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึง่ ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหัก
เงินเขากองทุนทีส่ มาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวา
ดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 46/2 สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรบั โอนประโยชนในเงินคาหุน
เงินฝาก หรือเงินอืน่ ใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตายโดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 46 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
สมาชิกสมทบ
ขอ 47. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนประจํา
ขอ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงราย (ยกเวนเปนบุตร คูสมรส บิดา มารดา
ของสมาชิก)
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดี
(5) เปน ผูที่ปฏิบัติ ต ามกฎหมาย ข อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั่งของ
สหกรณ
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ขอ 49. การเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนดไวโดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง
ในกรณีที่มีผูสมัครเปนสมาชิกสมทบมีความสัมพันธทางครอบครัวสมาชิก ใหสมาชิกที่เกี่ยวของเปนบิดา
มารดา คูสมรส หรือบุตรเปนผูรับรอง เมื่อคณะกรรมการไดสอบสวนเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามขอกําหนดไวในขอ 48 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็รับเขาเปนสมาชิกสมทบได
สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสมทบมาแลวสองครั้ง จะสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
อีกไมได
ขอ 50. คาธรรมเนียมแรกเขา ผู เ ข า เป น สมาชิ ก สมทบจะต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มแรกเข า
ใหแกสหกรณคนละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) เวนแตสมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเปนสมาชิก
แลวประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบอีก ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในการสมัคร ครั้งที่ 2
ใหแกสหกรณคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของ
สหกรณ และจะเรียกคืนไมได
ขอ 51. การไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ผูเ ข า เปน สมาชิก สมทบต อ งลงลายมื อ ชื่อ ใน
ทะเบียนสมาชิกพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาหุนอยางนอย 1,000 บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบัติดังกลาวแลว
จึงถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52. สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญประจําป ของสหกรณแตไมมี
สิทธิเสนอความเห็นหรือออกคะแนนเสียง
(2) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณได ตามประเภทที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ทั้งนี้วงเงินฝากทุกประเภทในสหกรณรวมกัน ตองไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) มีสิทธิกูเงินไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ
มีอยูในสหกรณ
(5) มีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามมติที่ประชุมใหญ
(6) สมาชิกสมทบจะสงเงินคาหุนเปนรายเดือน หรือเปนครั้งคราวจํานวนเทาใดก็ได
แตตองไมนอยกวาอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดในประกาศรับสมาชิกแตละคราว โดย
แรกเขาเปนสมาชิกตองชําระเงินคาหุนไมนอยกวา “หนึ่งรอย” หุน
(7) ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 51, 52 ได แกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2553
วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) รับจดทะเบียน 13 ก.ย. 53
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ขอ 53. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพหรือภูมิลําเนา สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
หรือภูมิลําเนา ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 54. การตั้งผูรับผลประโยชน
สมาชิ ก สมทบจะทํ า เป น หนั ง สื อ ตั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ
หลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณเมื่อตนถึงแกกรรม มอบใหสหกรณ
ถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูรบั โอนประโยชน ที่ไดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตายสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับประโยชนที่ตั้งไว ถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่นํา
หลักฐานมาแสดง ให เปน ที่พอใจคณะกรรมการดําเนิ น การว าเปน ทายาทผูมีสิทธิ ไ ด รั บเงิน จํานวน
ดังกลาวนี้ ตามขอบังคับขอ 57(1) และขอ 58
ขอ 55. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) นิติบุคคลไดเลิกตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวดทั้งนี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(3) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใดๆ
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ ไมวาโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตน
นี้ และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม แหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่
อยูในที่ประชุมแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการใหออก เพื่อนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ ใหวินิจฉัย คําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญใหเปนที่สิ้นสุด
18

ขอ 57. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ จ ะจ า ยคื น
จํานวนเงินใหดังนี้
(1) ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (1), (2), (3) สหกรณจะ
จายเงินคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาเงินที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหแกผู
มีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะเงินคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืน สําหรับปที่ออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออก โดยมีเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น
แลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนี้
คณะกรรมการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
(2) ในกรณีทขี่ าดจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (4) สหกรณจะจายเงินคาหุน
เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู
ในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
(3) ในกรณีที่ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (5) สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายและบรรดาเงินที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควรตามที่กําหนด (1), (2) สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตาม
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 58. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 55 นั้น สหกรณมอี ํานาจหักจํานวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบ ตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน
ขอ 59. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
จํากัด เพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยังไมสิ้นสุด หามมิให เจาหนี้ ของสมาชิกสมทบใช
สิทธิเรียกรองในคาหุนของสมาชิกผูนั้น
หมวดที่ 6
การประชุมใหญ
ขอ 60. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม
ใหญ วิสามัญครั้ งแรกภายในเกาสิบวัน นั บแต วั น ที่จดทะเบียนสหกรณเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายงานทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละครั้งภายในหนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
19

ขอ 61. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด
ก็สุดจะเห็นแตสมควร ถานายทะเบียนสหกรณแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ
เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดย
มิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
หรื อผูแทนสมาชิกตามข อ 62 ซึ่งมีจํานวนไมนอยกว าหนึ่ งในห าของจํานวนผูแ ทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอเพื่อการใดการหนึ่ง ตอคณะกรรมการดําเนินการ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดํ าเนิน การไมเรียกประชุมใหญ วิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ขางตนใหนายทะเบียนสหกรณ มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 62. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาสองพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 63. การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
(3) ใหที่ประชุมหนวยสมาชิกดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 20 คน ตอผูแทนสมาชิกหนึง่ คน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิก
เพิ่มอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหกรรมการ อนุกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการเปนผูแทนสมาชิกโดย
ตําแหนง โดยไมนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่หนวยสมาชิกพึงเลือกตั้งได
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 63 ได แกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 20 ม.ค. 53
ขอ 64. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
(5) ยายไปสังกัดกลุมสมาชิกอื่น
(6) ตกเปนผูผิดนัดการชําระหนี้ของสหกรณ
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ข อ 65. ตํ าแหน งผูแ ทนสมาชิก ว างกอนถึ งคราวออกตามวาระ ถ า ผูแ ทนสมาชิกพ น จาก
ตําแหนงไมวาจะดวยการใด ๆ ก็ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง
กอนการประชุมใหญอยางนอยสิบหาวันและใหอยูในตําแหนงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะ
อยูได
ขอ 66. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน
แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่กรม
สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 67. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญ ของสหกรณต องมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกว ากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไมน อยกวาหนึ่งรอยคน หรื อผูแ ทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญ คราวใดมีสมาชิก หรื อผูแ ทนสมาชิก มาประชุมไมครบองคประชุม ให นั ด
ประชุมใหญอีกครัง้ หนึง่ ภายในสิบสีว่ ันนับแตวนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิก หรือ
ผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุมแตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกรอง
ขอใหเรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิก หรือผูแ ทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปน องคประชุม
ตามที่กลาวในวรรคแรกก็ใหงดประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู
สังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 68. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
ใหมและวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกใหเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูก
ใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
21

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็ จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดํ าเนิ นการ
อนุกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) พิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ หรือระเบียบซึ่งขอบังคับกําหนดไวใหผานการ
พิจารณาของที่ประชุมใหญ
(9) รั บทราบเรื่องการดําเนิน งานของสัน นิบาตสหกรณแห งประเทศไทย และหรื อ
ชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(10) พิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ต ามข อ บั น ทึ ก ของนายทะเบี ย นสหกรณ หรื อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(11) กํ า หนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ คิ ด จะทํ า เป น เครื่ อ งเกื้ อ หนุ น บรรดาสมาชิ ก ตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
หมวดที่ 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ข อ 69. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให ที่ ป ระชุ มใหญ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิก เป น คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ให
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง โดยอาจจะใหมีผูชวย เลขานุการ และ/
หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ
วิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
หามมิใหบุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการองคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือคําวินจิ ฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม
คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
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(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งเปนพนักงานและลูกจางประจําในสหกรณนี้”
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 69 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553
วันที่ 9 มกราคม 2554 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) รับจดทะเบียน 28 ก.พ. 54
ขอ 70. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจจะปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให ภ ายใต
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัด ทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จายและการเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ
มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
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ขอ 71. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนั บแต วั น เลือ กตั้ ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่ อครบหนึ่ งปนั บแต วั น เลือ กตั้ ง ให กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสอง ของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด
เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือใหปดขึ้น โดยวิธีจับสลาก และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ
เมื่ อ ครบกํ า หนดแล ว หากยัง ไม มีก ารเลือ กตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ใหม ก็ ใ ห ค ณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตทั้งนี้
จะอยูไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วางใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทนและใหถือวาเปนการดํารง
ตําแหนงหนึ่งวาระ
กรรมการดําเนินการที่พน จากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถอื วาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 71 ไดแกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
วันที่ 18 มกราคม 2558 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6) รับจดทะเบียน 23 ก.พ. 2558
ขอ 72. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี
อํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้ง
แรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับ
เลือกตั้ง
ขอ 73. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว
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ขอ 74. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน
ถึงคราวออกตามวาระ เวนแตเพราะเหตุตามขอ 73 (7) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ประชุมดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน
ในตํ าแหน งที่ว าง แต ถ าในเวลาใดจํานวนกรรมการดํ าเนิ น การลดลงจนเหลือน อยกว าองคประชุม
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมไดนอกจากตองนัดเรียกใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
นั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยัง
มิไ ด มีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ งใหม คณะกรรมการดํ าเนิน การอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 75. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการนัดประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย
ให ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร นั ด เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ
และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 76. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ กับทั้ง
ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกูและการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ
(3) กํ า หนดและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม ใหญ และเสนองบดุ ล กั บ รายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอประมาณรายจายประจําป ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปพิจารณา
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(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของ
กรรมการดําเนินการ อนุกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจางและกําหนดคาตอบแทนแกผูจัดการตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(10) จัดใหมีและดูแลใหเรี ยบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และ
บรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
(12) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(13) พิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ต ามข อ บั น ทึ ก ของนายทะเบี ย นสหกรณ หรื อ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย
(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ
ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือ
ผูตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับ กิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงานและเปาหมาย ในการดําเนินงานใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป
พิจารณา
(19) ทําการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ
และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณซึ่ ง
สหกรณนี้เปนสมาชิกทั้งนี้ตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ
กําหนดไว
(21) พิจารณามอบหมายอํานาจ หนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
(22) พิจารณาดําเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการดําเนินการและผูแทนสมาชิก
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 77. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติหรือละ
เว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรื อ กระทํ า โดยประมาทเลิ น เล อ เป น เหตุ ใ ห สหกรณ ไ ด รั บ ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 78. คณะกรรมการอํานวยการ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก
และเลขานุ ก ารของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ เป น กรรมการอํ า นวยการ และให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการตั้งกรรมการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร แตเมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหนงแลวมี
จํานวนไมเกิน 15 คน
ใหประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมกรอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวิ นิจฉั ยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดํ าเนิ น การในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข อ 79. อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการอํ า นวยการ ให ค ณะกรรมการอํ า นวยการเป น
ผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการ ตามที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณซึ่งรวมทัง้ ในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บ
รักษาเงิน ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะนํามาใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ทํ างบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น และรายงานประจํ า ป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญ
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(6) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณา
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ
(8) ทํานิ ติกรรมต าง ๆ เกี่ยวกับการดํ าเนิ น งาน ของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 80. คณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จํานวนไมเกิน 5 คน เปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกู ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเข าประชุมไมน อยกวากึ่งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 81. อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูม ีอํานาจหนาทีเ่ กี่ยวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ กสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทัง้ ขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไว ในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูจัดการแกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต น ให ได ข อความจริ ง ในกรณีสมาชิกผูข อกูข อผอนเวลาการสง
เงิ น งวดชํา ระหนี้ เงิ น กู หรื อ ผิด นั ด การส ง เงิ น งวดชํา ระหนี้ เพื่อ เสนอความเห็ น ให คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษ ใหสมาชิกออกจากสหกรณ
คณะกรรมการศึกษา
ขอ 82. คณะกรรมการศึกษา ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการจํานวนไม
เกิน 5 คน เปนคณะกรรมการศึกษา โดยมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเปนกรรมการ
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คณะกรรมการศึกษา ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการซึ่งตั้งกรรม
การศึกษานั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย และใหเปนประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรม
การศึกษาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ให คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติ งานใหคณะกรรมการดํ าเนิ น การทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 83. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษา ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่
ดําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหการศึกษาอบรมสมาชิก และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการและ
การบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธใหสมาชิก และบุคคลภายนอกไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ได
ดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ให ก ารศึ ก ษาอบรมแก ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธี ก ารออมทรั พ ย และการใช จ า ยเงิ น อย า ง
รอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามขาวคราวความเคลือ่ นไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก
สมาชิก
ขอ 84. คณะกรรมการสวัสดิการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการ
จํานวนไมเกิน 5 คน เปนคณะกรรมการสวัสดิการ โดยมีตาํ แหนงประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคน
หนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการสวัสดิการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการนัน้
ใหคณะกรรมการสวัสดิการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตองมีกรรมการสวัสดิการเขาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการสวัสดิการ ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
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ขอ 85. อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสวัสดิการ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมีอํานาจและ
หนาทีด่ ําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทัง้ ในขอตอไปนี้
(1) ควบคุม ดูแลงานดานสวัสดิการดานตางๆ ที่สหกรณจดั ใหแกสมาชิกสหกรณฯ
(2) เสนอแนะในการจัดสวัสดิการดานตางๆ ใหแกสมาชิก
(3) ติดตอประสานงานกับองคกรรัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธติ างๆ ที่เกี่ยวของกับดาน
สวัสดิการ
อนุกรรมการดําเนินการ
ขอ 86. ใหคณะกรรมการดําเนินการ จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกเปนอนุกรรมการดําเนินการ
เพื่อชวยเหลือกรรมการดําเนินการปฏิบัติหนาที่ใหครอบคลุมตามเขตพื้นที่ตาง ๆ หรือสังกัดของสมาชิก
ได ต ามความเหมาะสม แต ต อ งมี จํ า นวนไมเ กิ น ยี่ สิ บ คน ทั้ ง นี้ วิ ธี ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการ
ดําเนินการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ซึ่งไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญ
ผูที่ดํารงตําแหนงอนุกรรมการดําเนินการ ตองเปนไปตามระเบียบ วาดวยอนุกรรมการของ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
สวนกําหนดเวลาอยูในตําแหนงและการพนจากตําแหนงนั้น
ใหใชตามขอบังคับขอ 71 และขอ 73(1), (2), (3), (4), (5) และ (6) โดยอนุโลม
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 86 ได แกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2552
วันที่ 10 มกราคม 2553 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) รับจดทะเบียน 20 ม.ค. 53
ขอ 87. หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของอนุกรรมการดําเนินการ ใหอนุกรรมการดําเนินการ
มีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(1) นําสงคําขอกูเงิน สัญญากูเงิน และเอกสารอื่น ๆ แกสมาชิกและสหกรณ
(2) ประสานงาน เผยแพร ประชาสัมพันธกิจการของสหกรณแกสมาชิกหรือหนวยงาน
ตาง ๆ
(3) ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการชําระเงิน ณ ทีจ่ ายของสมาชิก
(4) ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ตามระเบียบ คําสั่งของสหกรณ และมติของที่ประชุมใหญ
หรือคณะกรรมการดําเนินการ
อนุกรรมการดําเนินการสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการได ถาหากไดรับ
คําสั่งจากคณะกรรมการดําเนินการและใหสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมได แต
ไมมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตางๆ และไมสามารถไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ ในสหกรณได
ถ าอนุ กรรมการดํ าเนิ น การปฏิบัติ หรื อละเว น การปฏิบัติ ห น าที่ หรื อกระทําโดยประมาท
เลินเลอ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย อนุกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ใหแกสหกรณ
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ประธานในทีป่ ระชุม
ขอ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํา นวยการ คณะกรรมการเงิน กู
คณะกรรมการศึ ก ษา ให ป ระธานคณะกรรมการนั้ น ๆ เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ า ประธาน
คณะกรรมการ ไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปญหาในทีป่ ระชุม
ข อ 89. การออกเสี ยง สมาชิกหรื อผูแ ทนสมาชิก หรื อคณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ
กรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ สุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง
นั้นไมได
ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา
ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให
ถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถอื เสียงขางมาก เวนแตกรณีตอ ไปนีใ้ หถือเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
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หมวดที่ 8
ผูจ ดั การและเจาหนาทีอ่ นื่ ของสหกรณ
ขอ 92. การจัดจาง การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูจัดการ
ใหดําเนินการดังนี้
การจัดจางและการแตงตั้งผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเปนผูจัดการ โดยตองไม
เปนบุคคลที่มีลักษณะตามขอ 69(1), (2), (3), (4) และ (5) ในการจัดจางผูจัดการสหกรณตองทํา
เปนหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
รวมทั้งตองใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง หรือจัดจางเปนผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ ดังที่
กําหนดไวในขอ 93 เปนลายลักษณอักษร
การดํารงตําแหนง ใหผูที่ไดรับการจัดจางและแตงตัง้ เปนผูจัดการ ดํารงตําแหนงผูจัดการจน
อายุครบ 60 ปบริบูรณ โดยไมตองตอสัญญาจางเปนคราว ๆ เวนแตมีเหตุตองพนจากตําแหนง
การพนจากตําแหนง ผูจัดการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุใด เหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ
(4) มีลักษณะตองหามตามขอ 69(1), (2), (3), (4) และ (5)
(5) สหกรณเลิกจาง
(6) ถูกใหออกหรือไลออก
(7) ไมผานการประเมินการทดลองปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
(8) ไมผานการประเมินทุกระยะ 5 ป
ขอ 93. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาสมัครเขาเปนสมาชิกกับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชัก
จูงการถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(4) เปน ธุร ะในการตรวจสอบคําขอกู จายเงิน กู จัด ทําเอกสารเกี่ยวกับเงิน กูแ ละ
ดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
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(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุกระยะหก
เดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดใน
ระเบี ย บรวมถึ ง กํ า หนดหน า ที่ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ า หน า ที่ และลู ก จ า งของสหกรณ
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางเหลานั้น ให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุ ระกวดขั นในเรื่ องการออกใบรับ เรียกใบรั บหรือมีใบสําคัญ โดยครบถว น
รับผิดชอบในการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ตางๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบ และดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบันเสมอ
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุม
(11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดี และปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบ และระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณมอบให หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 94. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้ง
ใหผูใด ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราวให
รองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือพนักงานอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ไวเปนผูรักษาการแทน
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ขอ 95. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิน กับบรรดาทรัพยสิน และหนี้สิน ของ
สหกรณตลอดจน จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะ อันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ข อ 96. เจ า หน า ที่ อื่ น นอกจากตํ า แหน ง ผู จั ด การแล ว สหกรณ อ าจจั ด จ า งและแต ง ตั้ ง
เจาหนาที่อื่นความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ทีป่ รึกษา
ขอ 97. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเปนที่ปรึกษา และหรือทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิไ์ ดเพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ ทัง้ นี้ใหเปนไปตามระเบียบที่
สหกรณกําหนด
ผูต รวจสอบกิจการ
ขอ 98. ผูตรวจสอบกิจการ ใหประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ
ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณคนหนึ่ง หรือหลาย
คนใหเปนผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ที่ประชุมใหญจะเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ
เปนผูต รวจสอบกิจการไมได
ขอ 99. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนด
เวลาสองปทางบัญชีของสหกรณ ตามระยะเวลาของคณะกรรมการแตละชุด ถาครบกําหนดเวลาแลวยัง
ไมมีการเลือกตัง้ ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผตู รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั หิ นาที่พลางไปกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
หมายเหตุ
ขอบังคับ ขอ 99 ได แกไขเพิ่มเติม เมื่อคราวประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555
วันที่ 19 มกราคม 2556 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) รับจดทะเบียน 31 ม.ค. 56
ขอ 100. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผูต รวจสอบ
กิจการมีอํานาจหนาทีต่ รวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึง่ รวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพยสิน
หนี้สนิ ทั้งปวงของสหกรณเพื่อทราบฐานะ และขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ
สหกรณเพื่อประเมินผล และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการผูจดั การ และเจาหนาที่
อื่น ๆ ของสหกรณทงั้ ทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตัง้ เจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณตลอดจน
หนังสือสัญญาจาง และหลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการ
รายจายของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
กิจการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
ดวย
(7)
ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความ
นาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ
วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
อนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแก
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการจะตองรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการและสวนราชการที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลสหกรณโดยเร็ว
กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ในสวนที่เปนสาระสําคัญเยี่ยง
ผูตรวจสอบกิจการทั่วไปพึงปฏิบัติ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
ดวย
หมวดที่ 9
ขอเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 101. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
(3) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการรับจายเงินและเก็บรักษาเงิน
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(5) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
(6) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณะประโยชน
(7) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(8) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(9) ระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
(10) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งอนุกรรมการดําเนินการ
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมีเพื่อสะดวก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบขอ (1) และ (8) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอน
จึงจะใชบังคับได และระเบียบขอ (9), (10) ตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมใหญเสียกอนจึงจะใช
บังคับได สวนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวให
สงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 102. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือ
เสียหายดวยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 101(2) และ (8)
แตมิไดรับชําระตามเรียกก็คือ คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนด
อายุความ
ขอ 103. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดให สหกรณ
เสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําแนะนํา และใหสหกรณปฏิบัติตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ
ขอ 104. การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับได โดยมติแหงที่ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุมและใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นตอนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับ
จดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับจึงเปนอันสมบูรณ
การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ จะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดแจงขอความที่เสนอใหพิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปใหสมาชิกทราบลวงหนา พรอมกับหนังสือแจง
นัดประชุม
ขอ 105. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิก และไดจัดการชําระ
บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย
และชําระหนี้อื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชี
จายตามลําดับตอไปนี้
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(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(3) จายเปนเฉลี่ยคืนตามขอ 22(2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 22(4)
บังคับนี้แลว ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิก ตามขอ 63 ใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญคราวตอไป
ขอ 106. ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาสองพันคน ภายหลังจากที่ไดจดทะเบียน
ถือใชขอบังคับนี้แลว ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิก ตามขอ 63 ใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญ
คราวตอไป
ขอ 107. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิได กําหนดขอความเรื่ องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติ ที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใช
เปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ 108. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
(1) ใหบรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ยังคงใชบังคับตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ คําสั่ง หรือมติ
ที่ออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ปรีชา ศรีสุวรรณ
(นายปรีชา ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

ประเมต นันตาเครือ
เลขานุการ
(นายประเมต นันตาเครือ)
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