
 
 
 
 

ข้อบังคบั 
 
 
 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 

ของ 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

พ.ศ. 2554 
 
 
 
 

 



~       ขอ้บงัคบัสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั                                                     หนา้  2 
      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

  
     
   
 

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.2542 นายทะเบียน
สหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนขอ้บงัคบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัลาํภู  จาํกดั ไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี ....16..กมุภาพนัธ์.. 2555……… 
(ใชแ้ทนขอ้บงัคบัเดิมเลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี 3900000625496) 
 
 

     
 
 

 
 
 
 

เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี อ. 052937 

เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี 3900000325556 



~       ขอ้บงัคบัสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั                                                     หนา้  3 
      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

                                               
 

 
 

 

 
 

ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
พ.ศ. 2554 

............................. 
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ข้อบงัคบั 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
พ.ศ. 2554 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน 

ข้อ 1.  ช่ือ ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 

NONGBUALUMPHU  PROVINCIAL  HEALTH  
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE. LIMITED 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ทีต่ั้งส านักงาน       เลขท่ี 153 ถนนพระวอพระตา หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองบวั 

 อาํเภอเมืองหนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองบวัลาํภู รหสัไปรษณีย ์  
39000 

 

สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งสาํนกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร    
โดยแจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้
ปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของสหกรณ์เดิม  สาํนกังานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีวา่การอาํเภอ
แห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 
 

                                                 ดา้นนอกเป็นเชือกวงกลมขมวดปลายหมายถึงความมัน่คง 
           วงกลมดา้นในเป็นช่ือสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
                                                ใจกลางวงกลมเป็นรูปงูพนัคบเพลิงหมายถึงกระทรวงสาธารณสุข 
                                                รูปดอกบวัหมายถึงจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
                                                ถุงเงินหมายถึงการออมทรัพย ์

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
 

 



~       ขอ้บงัคบัสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั                                                     หนา้  5 
      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2.  วตัถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3)  ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4)  จดัหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ 
(5)  ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  

องคก์ร  ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3.  อ านาจกระท าการ  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีอาํนาจ
กระทาํการ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2)  จดัหาทุนเพื่อดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3)  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4)  ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(5)  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 
(6)  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(7)  ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริม

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8)  ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(9)  ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(10)  ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

......... ......ประธานกรรมการ 
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(11)  ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
(12)  ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ   หน่วยงานของ

ต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15)  กระทาํการต่างๆ  ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  เพื่อให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้  รวมถึง  ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  
กูย้มื  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขาย
หรือจาํหน่าย  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ดว้ยวธีิอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือ
ของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4.  ทีม่าของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสาร 

  การเงินอยา่งอ่ืน 
(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

หุ้น 

ข้อ 5.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

ข้อ 6.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก   หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  และเงินท่ี
จ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั   

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์  หรือจะขอซ้ือหุน้เพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอ่มทาํได ้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อ

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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คณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุ้นทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
 เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูม่า
หกักลบ  ลบหน้ีท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7.   การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การชาํระค่าหุน้รายเดือนนั้นใหช้าํระโดยวธีิหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่   
สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํใหไ้ม่สามารถชาํระค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ย
เจตนาอนัไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งชาํระค่าหุน้ราย
เดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 8.  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีไดช้าํระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย
แปดสิบเดือน หรือเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาท  และไม่มีหน้ีสินอยูต่่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั  จะงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจาํนวนการถือหุน้ราย
เดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ท่ีสมาชิกชาํระเตม็มูลค่า
แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 

ข้อ 10.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์   ทั้งน้ี  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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การให้เงินกู้ 

ข้อ 11.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 
(1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
(2)  สหกรณ์อ่ืน  

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู้
ไดต้าม  ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดต่างๆ  เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้ ประเภทและจาํกดั
แห่งเงินกู ้ หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ การ
ส่งเงินงวดชาํระหน้ีสาํหรับเงินกู ้ การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืนๆ  ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้นคณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไว ้

ข้อ 12.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใดๆ  จะใหไ้ดแ้ต่
เฉพาะเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่องและกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตาม
ความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ 13.  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็น

รีบด่วนและมีความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  เงินกู้สามัญ  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้ายเพื่อ
การอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(3)  เงินกู้พเิศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู้
เพื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ีตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนั
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14.  ดอกเบีย้เงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกในอตัรา
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
ตรวจตรา  ควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์   และเม่ือ
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข
ใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆ  เป็นอนัถึงกาํหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และให้
คณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1)  เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ี

ใหเ้งินกูน้ั้น 
(3)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิด

บกพร่อง  และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4)  เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึง

สองเดือน  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชาํระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่

สามารถชาํระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้ ํ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนั
ใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดสาํหรับ
เงินกูป้ระเภทนั้นๆ 

ข้อ 16.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั  ผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ถา้ตน
ประสงคจ์ะออกจากงานประจาํตามขอ้  32 (2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และ
จดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้าํนึงถึงความมัน่คงและ
ประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

การกู้ยมืเงินหรือการค า้ประกนั 

ข้อ 18.  วงเงินกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํ้า
ประกนัสาํหรับปีหน่ึงๆ  ไวต้ามท่ีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน
กูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19.  การกู้ยมืเงินหรือการค า้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงินหรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวธีิอ่ืนใดสาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนั
ประจาํปีตามขอ้ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ใน
กิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้การ
จาํนองซ่ึง สหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืนๆ  จะตอ้งลง
ลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการผูท่ี้คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการ   รวมเป็นสองคน 

(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) 
ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

  อน่ึง  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน ตัว๋สัญญา
ใชเ้งินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย   ส่วนเช็ค
ไม่ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์    

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ข้อ 21.  การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูจ้ดัการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22.  การบัญชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การทาํบญัชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้สาํนกังาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น สาํหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุ
อนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถว้น 

ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทาง
บญัชีของสหกรณ์ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์  กบัทั้งบญัชีกาํไร
ขาดทุน  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด  ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน ของทุกปี 

ข้อ 23.  การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซ่ึง
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบั
แต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ดว้ยในคราวท่ีเสนองบดุลและใหส่้งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอ
ตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสีย ค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้  
สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้
ข้ึน 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์  ภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณ์ใน
ระหวา่งเวลาทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิก
รายอ่ืนไม่ได ้ นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจาก
ผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25.  การตรวจสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 

ปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กาํหนด  โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26.  การก ากบัดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์  
ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มี
อาํนาจออกคาํสั่งเป็นหนงัสือ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน   ผู ้
ตรวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
การดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุม
ได ้ และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและ
ใหค้าํช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 27.  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกาํหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 28.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี  ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรอง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิประจาํปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ท่ีประชุมใหญ่
อาจจะจดัสรรได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวงโดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบั

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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อตัราเงินปันผลตาม  (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปีใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่าย
สาํหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าว  มาแลว้ 
                      (2)  เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ใน
ระหวา่งปีตามมติท่ีประชุมใหญ่  เวน้แต่สมาชิกท่ีผดินดัการชาํระหน้ีสหกรณ์  มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ีย
คืนสาํหรับปีนั้น  

(3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาํไรสุทธิ 

(4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น   ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม  (1) 

(5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7)  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว    
ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  เป็นทุนเพื่อจดัตั้งสาํนกังานหรือทุนอ่ืนๆ  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 

(9)  กาํไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถา้มี)  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 

ทุนส ารอง 

ข้อ 29.  ทีม่าแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้  28 แลว้  บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้าํหนดวา่ใหใ้ชเ้พื่อการใด  ใหจ้ดัสรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 

อน่ึง  จาํนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนด
อายคุวาม  ก็ใหส้มทบจาํนวนเงินนั้นเป็นทุนสาํรอง 

กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญ่
จดัสรรตามขอ้ 28  หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั
จาํนวนให้นอ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั้งส้ิน 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ข้อ 30.  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะ
แบ่งปันกนัไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

ทุนสาํรองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน  หรือเพื่อ
จดัสรรเขา้บญัชีทุนสาํรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

ข้อ 31.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1)   ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือ  ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์   

และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิก   และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

ข้อ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก. เป็นขา้ราชการ  สังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  

ข. เป็นลูกจา้งประจาํ สังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู 

ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี  
ง. เป็นพนกังานราชการ  สังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดั

หนองบวัลาํภู หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
(3)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

   (4)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ 
       ใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 33.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37)  ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
กาํหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการหรือชาํนาญ

......... ......ประธานกรรมการ 
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งานคนหน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการหรือชาํนาญงาน
ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ  ไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติั
ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้น
ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุน้ตามจาํนวน
ท่ีจะถือใหค้รบถว้น  แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใดๆ  เม่ือผูส้มคัร
ร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการนาํเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่  เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาดมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิก  ในกรณีดงัวา่น้ี  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 34.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่
สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 35.  สิทธิหน้าทีใ่นฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้น  เม่ือได้
ปฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

(ก)  สิทธิของสมาชิก  มีดงัน้ี 
(1)  เขา้ประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2)  เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3)  เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5)  สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนของสหกรณ์ 

(ข)  หน้าทีข่องสมาชิก  มีดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและ

มัน่คง 

......... ......ประธานกรรมการ 
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ข้อ 36.  สมาชิกย้ายสังกดั  สมาชิกท่ียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  และ
ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมี
ขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้ 
ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ี
ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู ้ และเงินฝาก  (ถา้มี)  ท่ี
สมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธีิการท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมา
รับราชการในสังกดัตามขอ้ 32 (2)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์  เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตาม
ขอ้ 35  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 

การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไป
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  ค าน าหน้าช่ือ  สัญชาติ  และทีอ่ยู่  สมาชิกคนใดมี
การเปล่ียนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  คาํนาํหนา้ช่ือ  สัญชาติ   และท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายใน
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 39.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจทาํหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็น
ผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งทาํตามลกัษณะ
พินยักรรม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไว้
แลว้ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกตายใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ  
คณะกรรมการดาํเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี   ตามขอ้กาํหนด
ในขอ้ 45 และขอ้ 46 
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ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณะ
บตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนั้นๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  
เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าว
ภายในส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มี
ช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายุ
ความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 40.  การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    
เพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 
(6)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 41.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้า
ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  
และเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและ
อนุญาตแลว้   จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือกรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็
ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 42.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึง
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

......... ......ประธานกรรมการ 
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(2)  ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด     
ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3)  นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(5)  คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 

สองเดือน  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็น

สมาชิก  หรือเม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั  หรือเม่ือมี
ความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของ
สหกรณ์  หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั  หรือประพฤติการใดๆ   อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่
ซ่ือสัตยสุ์จริต  แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่วา่
โดยประการใดๆ  

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใดๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้น้ีและไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการ
ดาํเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยใหย้ืน่อุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการใหอ้อก   คาํวนิิจฉยัของท่ี
ประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ 43.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์
ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง  ใหส้หกรณ์แจง้เร่ืองสมาชิกออกใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งเสนอท่ี
ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ 44.  สมาชิกทีโ่อน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าโดยไม่มีความผดิ    
สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (2)  โดยไม่มีความผดิ  
เวน้แต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งคาํ
พิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย ก็ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยู ่ และจะงดชาํระ

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ค่าหุน้ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุน้  สมาชิกเช่นวา่นั้นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่น
สหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้ง
จ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บ
จะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะ
เรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและ เงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ี
ออกนั้นดว้ย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อ
การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่  แต่
เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองาน
ประจาํตามขอ้ 32 (2) โดยไม่มีความผดินั้น  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  40 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  
เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุน้  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม  ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่า
หุน้แก่สมาชิก  ท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่า
หุน้จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนาํทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ
และหน้ีสินทั้งส้ินแลว้นาํมาเฉล่ียโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการคาํนวณ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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             เม่ือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
คาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ต่อหุ้นท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46.  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ้ 45 นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 47.  กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจดัตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึน  การจดักลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  
กิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดาํรงตาํแหน่ง  การพน้
จากตาํแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ความรับผดิเพือ่หนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 48  ความรับผดิของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จาํกดัเพียง
ไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49.  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยตอ้ง
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆ  ของ
สหกรณ์เป็นการประจาํ 

ข้อ 50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

    (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
                 ก. เป็นลูกจา้งชัว่คราว สังกดักระทรวงสาธารณสุข  ในจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
หรือสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู 
                   ข. เป็นบุตร  คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิกสามญั       

ค. เคยเป็นสมาชิกสามญัแลว้มีคุณสมบติัไม่เขา้เกณฑใ์นภายหลงั 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(3)  ตั้งบา้นเรือนอยูท่อ้งท่ีจงัหวดัหนองบวัลาํภู 
 (4)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
 (5)  เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของ

สหกรณ์ 
 (6)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มื

เงิน 

ข้อ 51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบ
สมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง    
เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด
ในขอ้ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้ง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์   คนละหน่ึงร้อยบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็น
รายไดข้องสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ 

ข้อ 53.  สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเฉพาะใน
ส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์   
 (ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
          (1) ถือหุ้นในสหกรณ์ไดไ้ม่เกินหน่ึงในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดท่ี
สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น  และมีความรับผิดเพียงไม่เกินจาํนวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบมูลค่า
หุน้ท่ีตนถือ 
           (2) มีสิทธ์ิฝากเงินกบัสหกรณ์ทุกประเภทตามระเบียบสหกรณ์ 
           (3) มีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทตามระเบียบสหกรณ์ 
          (4) การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั 
          (5) การคํ้าประกนัเงินกู ้
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(ข)  หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 

(1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์   เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ี

เขม้แขง็ 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  พฒันาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
                       (ค)  สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิในเร่ืองดงัต่อไป น้ี 
          (1)  การนบัช่ือในการเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่สามญั 
          (2)  ก า รอ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แน นเ ลื อก ตั้ ง ป ระ ธ า นก ร รม ก า รดํา เ นิ นก า ร 
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  และผูต้รวจสอบกิจการ     

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 54.  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใดๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4)  ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
(6)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55.  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเม่ือคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออก
จากสหกรณ์ได ้

ข้อ 56.  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใดๆ  ดงัต่อไปน้ี 
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(1)  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3)  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสั่งของสหกรณ์ 
(4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการ

สหกรณ์    ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

ข้อ 57.  การเปลีย่นแปลงช่ือ  สัญชาติ  และทีอ่ยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อ 58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทาํหนงัสือตั้ง
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์
เม่ือตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่น้ี
ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้าํไว้
แลว้  ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ 
หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐาน  มาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดาํเนินการวา่เป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้  59  
และขอ้  60 

ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนา
มรณะบตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่คาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มี
ตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้กาํหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุน
สาํรองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
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ข้อ 59.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ    
ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์

จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์  ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะ
เหตุอ่ืน  พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ี
ออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุน้ เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย   ลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) (6) นั้น  สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุน้  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนั   สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจาก
สหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่า
หุน้แก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณ
เงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว้นาํมาเฉล่ียโดยใชจ้าํนวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐานในการคาํนวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
คาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ต่อหุ้นท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  5   จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ 60.   การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวน
เงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59 นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61.  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62.  การประชุมใหญ่สามัญ  ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการ
ประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาํเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63.  การประชุมใหญ่วสิามัญ  คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญั
เม่ือใดก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญัหรือในกรณีท่ี
สหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของจาํนวนทุนเรือนหุ้นท่ีชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิ
ชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงร้อยคน หรือ  ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคนลงลายมือช่ือทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับคาํร้องขอ  

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมี
อาํนาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ 3,000 คน  
ใหก้ารประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั้น 

 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ข้อ 65.  การเลอืกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2)  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ  ใหก้ระทาํในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการ

ประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม 
(ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(3)  ใหท่ี้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจาํนวน
สมาชิกหา้คนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน  ในจาํนวนน้ีใหป้ระธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิก
โดยตาํแหน่ง  โดยใหน้บัรวมอยูใ่นจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกท่ีกลุ่มพึงเลือกตั้งได ้  

อน่ึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได ้
ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นตาํแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มี

การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 66.  การพ้นจากต าแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เม่ือ 
(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดั 
(3)  ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกดั 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 

ข้อ 67.  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จาก
ตาํแหน่งไม่วา่ดว้ยประการใดๆ   จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือ
ไม่ถึงสามในส่ีของจาํนวน  ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   ก็ใหท่ี้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิกใหค้รบตามจาํนวนท่ีวา่งลง   และใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียง
เท่าท่ีกาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ด ้

ข้อ 68.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มี
หนงัสือแจง้วนัเวลา   สถานท่ี   และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั   แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน   อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร 
ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ   เป็นผูล้งลายมือช่ือใน
หนงัสือนั้น   และตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหนา้   ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ข้อ 69.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็น
การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน
ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก  สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ใน
ฐานะผูส้ังเกตการณ์ได ้ แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม  หรือออกเสียงและไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการดาํเนินการ 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตน
ไม่ได ้

ข้อ 70.  การนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   ถา้สมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณี   มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม    ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดั 

ประชุมใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัท่ี
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณี
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่
สามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
ร้องขอใหเ้รียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชุม 

ข้อ 71. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยั
เร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้ง
ผูแ้ทนสมาชิก  และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ีถูก
ใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
(3)  พิจารณาอนุมติังบดุล   และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(4)  รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณากาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ้าประกนั 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(7)  อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9)  กาํหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ

ดาํเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(11) รับทราบเร่ืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และ

ชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รอง

นายทะเบียน สหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ   ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย
ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนดาํรงตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกนั้นเป็น
กรรมการ  และปิดประกาศใหท้ราบ  โดยทัว่กนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 

หา้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการดาํเนินการ 
(1)  เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่เป็นโทษ

สาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของ

รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3)  เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งกรรมการตามคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(5)  สมาชิกซ่ึงผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย  ใน
ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผดินดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ   เวน้แต่การผดินดั
นั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระทาํของตนเอง 

(6)  ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 

ข้อ 73. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก)  ประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2)  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้น 
 ขอ้บงัคบัน้ี 

(4)  ดาํเนินการอ่ืนๆ   ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(ข)  รองประธานกรรมการ   มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1)  ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 

เม่ือประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
(2)  ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3)  ดาํเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

กฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 
(ค)  เลขานุการ  มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1)  จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่   และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกคร้ัง 

(2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดาํเนินการ  แลว้แต่กรณี 
(4)  ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(ง) เหรัญญกิ  มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
(2)  ดาํเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 74.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราว

ละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการทั้งหมดโดย
วธีิจบัสลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึน)  และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้
กรรมการดาํเนินการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านท่ีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไป 
ทุก ๆ ปี 

เม่ือครบกาํหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการชุด
ใหม่   แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกนั 

ในกรณีท่ีกรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ  ใหก้รรมการดาํเนินการท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และใหน้าํความใน
วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้ง
สหกรณ์มี  อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์
จนกวา่ท่ีประชุมใหญ่สามญั   คร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะได้
เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการข้ึน 

ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัท่ี
ไดรั้บเลือกตั้ง 

ข้อ 76. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใด   ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(2)  ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือ
ลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  เขา้รับตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์น้ี 
(5)  ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
(6)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
(7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบคาํสั่ง  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ใหท่ี้
ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 

ข้อ 77.  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการท่ียงัดาํรง
ตาํแหน่งอยูด่าํเนินการต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการ
ดาํเนินการแทนในตาํแหน่งท่ีวา่ง    แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ย
กวา่องคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการท่ีดาํรงตาํแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆ  ไม่ไดน้อกจาก
ตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนั้นเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีแทนและ
ยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการดาํเนินการอ่ืนข้ึนทาํหนา้ท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดาํเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตาํแหน่งท่ีวา่ง  ให้อยูใ่น
ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

ข้อ 78.  การประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวท่ี
มีกิจธุระแต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ   เรียกประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการได ้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และเร่ืองท่ีสาํคญัอ่ืนๆ  ของสหกรณ์ให้แจง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 79.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจ
หนา้ท่ีดาํเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ
คาํสั่งของสหกรณ์  กบัทั้งในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแล
ใหส้มาชิกปฏิบติัการต่างๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่งของสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน  การกูย้มืเงิน  การใหเ้งินกู ้ และการฝาก
หรือลงทุนของสหกรณ์ 

(3)  กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  การเสนองบดุล            
และรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งหรือจา้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
(7)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้ง   และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8)  กาํหนดระเบียบต่างๆ  ของสหกรณ์ 
(9)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบญัชีเอกสารต่างๆ 

และบรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องคก์รอ่ืน 
(11) พิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์   ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์   
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป  เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผูจ้ดัการ  สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจน
กาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดาํเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือ
ประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(17) พิจารณาดาํเนินการต่างๆ   เก่ียวกบัทรัพยสิ์น  ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่      
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และ
องคก์รอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารนั้นกาํหนดไว ้

(19) คํ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผดิชอบการ
คํ้าประกนัในฐานะส่วนตวั 

(20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 80.  ความรับผดิของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการ
กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตนจนทาํใหเ้สียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มีขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือ
รายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

 

 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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คณะกรรมการอืน่ 

ข้อ 81.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อาํนวยการ  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนสิบคน โดยใหป้ระธานกรรมการ     
รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการ
อาํนวยการ  และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตั้งกรรมการดาํเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตาม
สมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอาํนวยการให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซ่ึงตั้ง   คณะกรรมการอาํนวยการนั้น 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั
เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียก
ประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการใน
การประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 82.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผู ้
ดาํเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และคาํสั่ง  ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ตลอดจนทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4)  เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(5)  ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่อนุมติั 

(6)  พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์   เสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7)  พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

(8)  ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ 83.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้จาก
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนหา้คน  โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   
และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาํเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือน
ละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบใน
การประชุม  คราวถดัไป 

ข้อ 84.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ท่ีใน
การพิจารณาวนิิจฉยัอนุมติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั่ง
ของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกู้
นั้น 

(2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์  และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้ ้
จดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(3)  ดูแลและติดตามการชาํระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดใน
สัญญา 

(4)  สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่ง
เงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวนหา้คน 
โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่าท่ีกาํหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมี
การประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  
หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงจาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ 86.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหค้ณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ท่ีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
และคาํสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผูท่ี้สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวธีิการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2)  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4)  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์ และการใช้

จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(5)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อ่ืน
ทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อนาํตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการ
แก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการ
อาจมีคาํสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอาํนาจ
หนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

ประธานในทีป่ระชุม 

ข้อ 88.  ประธานในทีป่ระชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  
ก็ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมดว้ยก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในท่ี
ประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในท่ี
ประชุมตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหท่ี้ประชุมเลือก
สมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดมี้
มติถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ใหก้ระทาํได้
โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  
มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน
สมาชิก  หรืออยูแ่ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

 

 
......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 

ข้อ 89.  การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบให้
ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออกเสียง
ในเร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ 90.  การวนิิจฉัยปัญหา  เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยั
ปัญหาต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2)  การเลิกสหกรณ์ 
(3)  การควบสหกรณ์ 
(4)  การแยกสหกรณ์ 
 

รายงานการประชุม 

ข้อ 91.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลง
ลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวนิิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธาน
ในท่ีประชุมกบักรรมการดาํเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ  แลว้แต่กรณี  อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุม
นั้นๆ  ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

ข้อ 92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็น
ผูจ้ดัการของสหกรณ์โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการ

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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จา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้
หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
ดงักาํหนดไวใ้น  ขอ้ 94  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือก
หรือสอบคดัเลือก  การแต่งตั้งหรือจา้ง   การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ  และการให้
ออกจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 93.  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนด
ระยะเวลาหรือไม่กาํหนดระยะเวลาก็ได ้

ข้อ 94.  อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการ
จดัการทัว่ไป  และรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดั
ใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุ้น
และชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จดัทาํเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้ ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5)  จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้ทุ้กหก

เดือน พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6)  พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในระเบียบ

ของสหกรณ์ 
(7)  รวมถึงกาํหนดหนา้ท่ีและวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  

ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

(8)  เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัใหมี้ใบสาํคญัโดย
ครบถว้น  รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและ
เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(9)  รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(10)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  

(11)  รับผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่อนุมติั 

(12)  จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

(13)  จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมใหญ่ 

(14)  เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้นๆ  มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(15)  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16)  รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ  

ของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(17)  เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(18)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ

ระยะเวลาท่ีทาง   ราชการกาํหนด 
(19)  คํ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยรับผดิชอบ

การคํ้าประกนัในฐานะส่วนตวั 
(20)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทาํ  เพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ 95.  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง
ดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

กฎหมายสหกรณ์กาํหนด 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
 



~       ขอ้บงัคบัสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั                                                     หนา้  41 
      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษ์

วา่ไดก้ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการใดๆ  อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 96.  การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ย
กวา่สามสิบวนั  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์นาํเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณา  การลาออกนั้น การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการ
สหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ 97.  การมอบหมายงานในหน้าทีผู้่จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณ์ยงัมิได้
มีการจดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ใน
ตาํแหน่งอ่ืนดว้ยได ้ ให้คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการใหก้รรมการ
ดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ 98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ได้
แต่งตั้งใหผู้ใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  
ใหร้องผูจ้ดัการ  หรือผูช่้วย   ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
มอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 99.  การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดา
ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่ง
มอบงาน 

ข้อ 100.  เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์  นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณ์อาจจดัจา้ง
และแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ตามความจาํเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  72 (1) (2) (3) (4) ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด  

 

 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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หมวด  10 
ทีป่รึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 101.  ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวฒิุมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิไดจ้าํนวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนาํในการดาํเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 102.  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก           
ผูมี้คุณวฒิุ  ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี   จาํนวนสองคน    

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ หรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํใน
สหกรณ์เป็น  ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

ข้อ 103.   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้
กาํหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่  ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 

ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซํ้ า 

ข้อ 104.   อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ท่ี
ตรวจสอบ   การดาํเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น
และหน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ทั้งทางวชิาการ  และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนงัสือ
สัญญาจา้งและ   หลกัประกนั 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีของสหกรณ์ 

 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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(5)  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคาํสั่งต่างๆ  ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ และคาํสั่งของ
สหกรณ์  หรือกิจการอ่ืนๆ    เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการดาํเนิน
สหกรณ์แกไ้ข โดยมิชกัชา้ ผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นดว้ยก็ได ้

ข้อ 105.  ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบ
ขอ้บกพร่องของสหกรณ์  ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว                   
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย   อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั้น 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบั 

ข้อ 106.   การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ  จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และให้
แจง้ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้ 
เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ซ่ึงมี
กรรมการดาํเนินการมาประชุมเตม็จาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น โดยมติ
ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการดาํเนินการท่ีมา
ประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม     แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของ
จาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  ลงลายมือช่ือทาํหนงัสือร้อง
ขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัก็ยอ่มทาํได ้  โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น   พร้อมดว้ยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่  ท่ีมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน   แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ่มเติมแลว้  หากปรากฏวา่ขอ้ความ
นั้นขดักบักฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น   แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้าํหนด
ระเบียบ  หรือ  คาํสั่งใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้าํความท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้ 
และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

หมวด 12 
ข้อเบด็เสร็จ 

ข้อ107.  ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบติังานของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน 
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) ระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้หมี้ เพื่อ

สะดวกและ   เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง

จะใชบ้งัคบัได ้ ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้าย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

......... ......ประธานกรรมการ 

.......... ........ เลขานุการ 
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ข้อ108.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก 
หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 107 (3)  (4)  แต่
มิไดรั้บชาํระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์  หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายุ
ความ 

ข้อ109.  การตีความในข้อบังคับ  ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์
เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาํวนิิจฉยั  และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวนิิจฉยั
นั้น 

ข้อ110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์   การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์   และตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถื้อเสียงขา้งมากของ
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ  111.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลกิ  เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการ
ชาํระบญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียและชาํระหน้ีสินอ่ืนๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ให้
ผูช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบั   ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแลว้  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้  28 (2) 

เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิ
ท่ีสหกรณ์หาได ้ ในระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้    
28 (4)  ในปีนั้น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามมติ  ของท่ีประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี
ท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายใน  สามเดือนนบัแต่วนัท่ีชาํระบญัชีเสร็จ 

......... ......ประธานกรรมการ 
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ข้อ112.  ในกรณทีี่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้   ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัท่ี
กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั่งหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบติัของนาย
ทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ113.  นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีถือใช ้  และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหถื้อใชต้ามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกวา่จะได้
กาํหนดระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่ 
 
 

                                        
  ช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุม 
               (นายศรีสวสัด์ิ  พรหมแสง) 

                                         
  ช่ือ……………………………………เลขานุการ 
   (นายศรายทุธ  สมศรี) 
 
เหตุผล  ท่ีตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน  
1. แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 และตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. แกไ้ขตามแนวทางขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

…………………………..………………… 
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      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
 
 

 

 “ขอรับรองว่าข้อบังคบัทั้งส่ีฉบับมีใจความถูกต้องตรงกัน” 
 

                                                
    ช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุม 
              (นายศรีสวสัด์ิ  พรหมแสง) 

                                                   
   ช่ือ……………………………………เลขานุการ 
    (นายศรายทุธ  สมศรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~       ขอ้บงัคบัสหกรณ์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู จาํกดั                                                     หนา้  49 
      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
 
 
 
 
 

ค ารับรองของผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู  
จาํกดั   มีใจความถูกตอ้งตามรายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ไม่ขดักบั มติ คาํสั่ง คาํแนะนาํ
นายทะเบียนสหกรณ์ และไม่ขดัต่อกฎหมาย 
 
 

                                                        
 (นายเอนก  พุม่ฉตัร) 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 


