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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 
พ.ศ.2563 

 ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด                
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์
เสียทั้ งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ            
จดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด  
พ.ศ 2563” 
 ข้อบังคับนี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์                
รับจดทะเบียน 

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ     
นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน 

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 

MAEHONGSON TEACHER SAVING AND CREDIT 
COOPERATIVE, LIMITED 

ชื่อย่อ สอค.มส. 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงาน      เลขที่ 348  หมู่ที ่ 5 

        ตําบล ปางหมู      อําเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน                            
  จังหวัด แม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58000 
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สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงาน
ส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราว
ต่อไปด้วย 

 
ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มรีูปลักษณะ  ดังนี้ 
 

                 เป็นรูปวงกลมสองชั้น ชั้นในประกอบด้วยรูปพระธาตุดอยกองม ู                                           
                          ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ชั้นนอก                                                          
                          ล้อมรอบด้วยชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด                                                        

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวน               
ส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีพของสมาชิก 
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(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริม
และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ชุมชน  

ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์              
มีอํานาจกระทําการ ดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น            
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้ รับฝากเงิน ทั้ งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก               
นายทะเบียนสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ             

ทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว 
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(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 

หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือ              
รับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน 

(16)  ดําเนินธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์              
ออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
       (17)  ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัด            
ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร

การเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน  มีมูลค่าหุ้นละ

สิบบาท 
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ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน
แรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจํา  และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ได้แก่เงินวิทยฐานะ 
เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน ไม่รวมเงินเพิ่มค่าครองชี พและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้  โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวนหุ้นทั้งหมด                
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้น

ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้               
และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระ
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือน
นั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 41              
และไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนได้ ให้สมาชิกรายนั้นนําเงินส่งสหกรณ์ทุกวัน
สิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการ
ดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้น              
ไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเดือนและเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท              



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        6 

และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลด
จํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ ได้  โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิก
ชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์         
หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ                 
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์             
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ                 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู ้
ข้อ 11 การให้เงินกู ้สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   
ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ 
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การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้  การควบคุม
หลั กประกัน  การ เรี ยกคืน เ งิ นกู้ และ อื่ น  ๆ  ให้ เป็น ไปตามข้อกํ าหนด 
ในกฎกระทรวงและกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้
ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอ    
คําขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ 12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ 
จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก
ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 13 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ          
อันจําเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับ  
ใช้จ่าย เพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้  เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือ                 
ก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษ         
แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของ
เงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        8 

ข้อ 14 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่
สมาชิก ในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ              
เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้ งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพัก               
ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการ               
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้            

ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้

รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้  มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรค
ก่อน และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ  
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจน
ครบจํานวนเงินกู้   

ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับ     
ผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่ง
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ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 
41 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์

อาจฝากหรือลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์
สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงิน           

การกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การ
ดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและ
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุน
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 18  

การเงินและการบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล

ผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้       
การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายหรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
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(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน 
(1)  ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน              
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ 
(ถ้าม)ี เป็นสําคัญด้วย  

ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่  นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิด
เหตุนั้น  สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชี  
ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์            
ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี
ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนองบการเงินประจําปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติ          
ในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจําปี 
และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบการเงินประจําปีไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
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อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานงบการเงิน
ประจํ าปีพร้อมทั้ งข้อบั งคับ ระเบียบ และกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ ไว้                     
ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการต่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่กํากับ
ดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ ์

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ สํานักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น              
เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอม                
เป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบ          

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26 การก ากับดูแลสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
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หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามา
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ ์

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งอํานวยความ
สะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงาน
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลา         
ที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวงกําหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตรา           
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น               
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรา             
ที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์   
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใด               
ด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น 
หุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผล             
ให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้                
กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น                     
หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        13 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้
โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่าย
ทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5)   เป็นทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(6) เป็นทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบ               

ของกําไรสุทธิ 
(7) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
(8) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
(9) เป็นทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบ          

ของกําไรสุทธิ 
(10) เป็นทุนเพื่อสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(11) เป็นทุนสงเคราะห์ผู้ค้ําประกัน ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(12) เป็นทุนพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(13) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้าม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

และให้กําหนดระเบียบสําหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว 

บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่า
ให้ใช้เพื่อการใด ให้นําเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ ์

จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้อง              
จนพ้นกําหนดอายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
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กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่
ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด
ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี  หรือปรากฏว่าจํานวนที่จัดสรร             
ไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุน
สํารองทั้งสิ้น 

ข้อ 30 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม 
สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น 
หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยก
จากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ

สหกรณ ์และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อ           

ในทะเบียนสมาชิกและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 

      (3)   ก.  เป็นข้าราชการประจําการ หรือข้าราชการบํานาญ หรือ 
ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจํา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ 
        ข.  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจําที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคุรุสภา             
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ 
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        ค.  เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําของสหกรณ์นี้                                   
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ให้กู้ยืมเงิน 
ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัคร             
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชารับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชาหรือเป็นข้าราชการบํานาญก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร   
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด  ๆ            
เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่            
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้             
ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและลาออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ลาออก 
สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ 

ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท  และผู้ที่ เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก               
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อย
บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 35 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตน            
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือ
ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
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(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือ           

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของ

สหกรณ ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์            

ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
ข้อ 36 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น             

และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น 
หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติ
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและ
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็
จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้าม)ี ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ง
ย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 33 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
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การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม
นั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิก
คนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้ง           
ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด            
จากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบ              
ให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่                  
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  
โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่
ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในหกสิบวัน ในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ   

ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 

(3) ที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีความผิด และ
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ 

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
ข้อ 41 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า

โดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคง
เป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 8 สมาชิกเช่น
ว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์  

ข้อ 42 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันเงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
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(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระ
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น

เวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับ
เงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้
ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์หรือ ของที่ประชุมเครือข่ายสมาชิกที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติ
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในขณะ
ทําหน้าที่กรรมการดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
ทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมี
เหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็
เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติ
การให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานเครือข่ายสมาชิกซึ่ง
เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมเครือข่ายสมาชิกทราบโดยเร็ว 
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ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
คืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้น
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ           
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน           
เป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือ       
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง
วันสิ้นปทีางบัญชีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนํา 
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ย
โดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป 
สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

เครือข่ายสมาชิก 
ข้อ 47 เครือข่ายสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกขึ้น การจัดตั้ง            

การประชุม  กิจกรรมของที่ประชุม  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารการดํารง
ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์ 

ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร   
โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้
บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
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ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวก

ที่จะดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
(3)  ก เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ 
     ข เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่ขาด

คุณสมบัติตามข้อ 32 (3) 
(4) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 51 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้  โดยให้ยื่นหลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ 50 (3) เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนด
ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้อง
จัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ 

ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมทบและลาออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่
ลาออก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ได้ 

ข้อ 52 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท และผู้ที่
เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ เข้าเป็นสมาชิกสมทบใหม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้           
ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
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ข้อ 53 การถือหุ้น ให้สมาชิกสมทบถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยสิบหุ้น            
แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นหุ้น  
 การถือหุ้นแรกเข้า การชําระค่าหุ้น การแจ้งยอดจํานวนหุ้น และอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สําหรับการถือหุ้น                
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 54 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

      (3)   ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ 
                 (4)   กูเ้งินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้น
ของตนเอง 
                 (5)  ไดร้ับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากสหกรณ์ 
      (6)  ได้รับการนับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเมื่อ มี
คุณสมบัตสิมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 32 

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ  และคําสั่ ง              

ของสหกรณ ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่ ง เสริมสนับสนุนกิ จการของสหกรณ์  เพื่ อ ให้สหกรณ์                 

เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการดําเนินการ 



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        24 

(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาด            

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออก 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
กรณีที่สมาชิกซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 50(3) 

ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามข้อ 40 ไม่เป็นเหตุให้สมาชิกสมทบ
รายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพไปด้วย 

ข้อ 56 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ อาจขอ
ลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ      
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 57 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูก
ให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ

สหกรณ ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ

ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
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(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน               
เป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบ
มีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออก โดยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น 
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 58 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติ และที่อยู่  ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 59 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก           
หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์ เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ทําไว้แล้ว  ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ            
ในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล           
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 60 และข้อ 61 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้ง             
จากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
สมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
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ภายในหกสิบวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้ สหกรณ์             
โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ 60  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพใน
กรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (1) (2) (4) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น               
ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก         
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ 
มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (5) (6) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดา
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่าย             
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะ
ปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป 
สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 61 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการ
จ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
สมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 62 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่
สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอน
ชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 63 การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียก
ประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 64 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์            
มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ง            
ของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า            
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้ งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ                 
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ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ไม่ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว                       
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลา            
ที่เห็นสมควร 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกิน
กว่าห้าร้อยคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 66 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และให้

ดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุม

เครือข่ายก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ประธานเครือข่ายหรือเลขานุการเครือข่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทนเครือข่ายแจ้งรายชื่อ   
ผู้แทนสมาชิกในเครือข่ายของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมเครือข่ายดําเนินการเลือกตั้ งผู้แทนสมาชิก              
โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกหกคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้
ให้ประธานเครือข่ายเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวน
ผู้แทนสมาชิกที่เครือข่ายพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่            
ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 67 การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชกิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมเครือข่ายซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากเครือข่ายที่ตนสังกัด 
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(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมเครือข่ายซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 68 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทน
สมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิก
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
ก็ให้ที่ประชุมเครือข่ายดําเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกให้ครบ 
ตามจํานวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได ้

ข้อ 69 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว 
ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการ
ด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้  ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ใน
โอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 70 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้อง
มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิออก
เสียง หรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การเลือกตั้งนั้นจะมีการรับสมัคร
ล่วงหน้าและเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไป 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 71 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 70 
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วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 70 
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 72 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์          
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิ ได้รับเลือกเข้า   
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจําปีและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของ
สหกรณ ์

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

(5) กําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

(6) กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ ์
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็น

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        31 

(10) รับทราบเรื่ อ งการดํ า เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์                   
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(12) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดา
สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

            ข้อ 73 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ตามสัดส่วน ดังนี้ 
  (ก) กรรมการดําเนินการจากอําเภอปายสองคน 

(ข) กรรมการดําเนินการจากอําเภอปางมะผ้าหนึ่งคน 
(ค) กรรมการดําเนินการจากอําเภอเมืองสี่คน 
(ง)  กรรมการดําเนินการจากอําเภอขุนยวมหนึ่งคน 
 (จ) กรรมการดําเนินการจากอําเภอแม่ลาน้อยสองคน 
(ฉ) กรรมการดําเนินการจากอําเภอแม่สะเรียงสามคน 
 (ช) กรรมการดําเนินการจากอําเภอสบเมยหนึ่งคน 

              การสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่ง           
รองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ ง  หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ  สํานักงานสหกรณ์  

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการ
ดําเนินการ 
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(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่  
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือ มี           
คําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคําสั่ ง             
นายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
โดยมิได้รับการผ่อนผันการชําระหนี้จากคณะกรรมการดําเนินการ เว้นแต่
คณะกรรมการดําเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทํา
หรือเจตนาของสมาชิก 

(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(8) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

ข้อ 74 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้
ในข้อบังคับนี ้

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
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(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน

กรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้

ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   
แล้วแต่กรณ ี

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและ

ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้

ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 75 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  

มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ
หนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด
โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระออกจาก
ตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 



~ 

ข้อบังคับ | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด 
 

        34 

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไป
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้              
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยู่
ในตําแหน่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออก
จากตําแหน่งกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระ 

ในกรณีที่ ก ร รมการดํ า เ นิ นก า รต้ อ งพ้ น จากตํ า แหน่ งทั้ ง คณะ                   
ให้คณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคแรกมาใช้บังคับ              
โดยอนุโลม 

ข้อ 76 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มี

เหตุอันควร 
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ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการ
ดําเนินการมีเหตุตาม (8) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
แห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย            
ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดําเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่
ทั้งคณะและอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ข้อ 77 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการ
ดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7)  
ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง                    
แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม 
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้  
นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธาน
กรรมการทํ าหน้าที่ แทนและยั งมิ ได้มีการประชุมใหญ่ เพื่ อ เลือกตั้ ง ใหม่ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทํา
หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง               
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 78 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุม
กันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
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ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ               
เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนินการ             
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ข้อ 79 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ        
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ 
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ
และคําสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ
การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(4) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์อื่น หรือชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการเงินอื่นโดยรับผิดชอบ
การค้ําประกันในฐานะส่วนตัว 

(5) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบ

การเงินประจําปีและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ ่

(7) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุม

ใหญ่อนุมัติ 
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(9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 

(10) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดํา เนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ ์

(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

(13) พิจารณากําหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการ 

(14) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจ
สอบภายใน 

(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไป
ด้วยดี 

(20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
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(21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และ
องค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 

     (22)  อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด 
ข้อ 80 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการ

ดําเนินการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาท
เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 
ข้อ 81 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดํา เนินการ                  
เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
อํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการ            
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ                            
ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก
หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์                 
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไข
การบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา             
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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ข้อ 83 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ          
เงินกู้จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธาน
กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ ในตําแหน่งได้ เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นํา เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 84 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้             
มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ที่ให้เงินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อน
เวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้             
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัด    
ชําระหนี้ตามข้อ 73 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน 
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ข้อ 85 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการ          
อาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในตําแหน่งได้เท่าที่
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธาน              
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการ   
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน           
ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 86 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง               
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและ
อบรมแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ 
ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก 
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(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ 
และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงาน               
ของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 87 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจมีคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชมุ 
ข้อ 88 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ การประชุมคราว
นั้น 

ในการประชุ มคณะกรรมการอื่ น หรื อคณะอนุ ก รรมการ  เช่ น 
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม    
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง             
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมเครือข่ายสมาชิก ให้ประธานเครือข่ายหรือเลขานุการ
เครือข่าย  (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามลําดับแต่ถ้าประธานเครือข่าย     
หรือเลขานุการเครือข่ายไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่              
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหน่ง
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ประธานกรรมการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้ 
โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจน
เสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่
กรณีที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยต่อเนื่องกัน 
สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานแล้วแต่กรณี 
จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควร
ให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานเป็นประธาน             
ในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 89 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี สมาชิก
และผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว             
ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

ข้อ 90 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ 
การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ           
หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด     
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ ์

รายงานการประชุม 
ข้อ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมเครือข่าย

สมาชิก การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น 
ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้              
เป็นสําคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์
หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทําหนังสือ
สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกัน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย               

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรอง               
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับ
การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้ ง  การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง               
การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการ 
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ข้อ 93 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ ์สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดย
กําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 94 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจ
หน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจน
เป็นธุระจัดให้ผู้ เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  
จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงิน              
ของสหกรณ ์

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น                
และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด             
ในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดา
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มี
ใบสําคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการ
ถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ                
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  
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(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปี รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน
และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่   ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่
ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแล

ทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เ สนอร า ย ง านกิ จ ก า รประจํ า เ ดื อ นขอ งสหกรณ์ ต่ อ

คณะกรรมการดําเนินการ 
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจํานวนที่คณะกรรมการ

ดําเนินการอนุญาตให้สํารองไว้ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงิน
ของสหกรณ์ นอกจากจํานวนดังกล่าวนั้นเข้าฝากตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

(18) ดูแลที่ดิน สํานักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ของสหกรณ ์

(19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้องตลอดจนรวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของ
สหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 

(20) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม
แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
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(21) ค้ําประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์อื่น หรือชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันการเงินอื่น โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะส่วนตัว 

(22) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้
กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 95 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้น
จากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และให้พ้นจากตําแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีนั้น 

หรือครบกําหนดในสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงกําหนดก่อน  
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็น

ประจักษ์ว่าได้กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 96 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์          
ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์ให้กระทําได้ไม่เกิน             
หกสิบวัน 

ข้อ 97 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการ ว่างลง 
และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 98 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ ์       
เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 99 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์
อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ 
(8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบ           
ของสหกรณ์  

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 100 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการ
ดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จํานวนไม่เกินสิบห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
            ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน              
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมาย                  
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ 
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวนห้าคน ประกอบด้วย 
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(1)  ผู้ตรวจสอบกิจการจากอําเภอปายหนึ่งคน 
(2)  ผู้ตรวจสอบกิจการจากอําเภอเมืองหนึ่งคน 
(3)  ผู้ตรวจสอบกิจการจากอําเภอขุนยวมและอําเภอปางมะผ้า

หนึ่งคน 
(4)  ผู้ตรวจสอบกิจการจากอําเภอแม่ลาน้อยและอําเภอสบเมย     

หนึ่งคน 
(5)  ผู้ตรวจสอบกิจการจากอําเภอแม่สะเรียงหนึ่งคน 

             การสรรหาผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์   

กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือ
เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้
ประกาศชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

ข้อ 102 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อนําเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เสนอให้ที ่ประชุมใหญ่เลือกตั ้งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ไม่ได้รับ
เลือกตั้งคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนสองคน 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตําแหน่งตามข้อ104(2) (3) 
(4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  

ข้อ 103 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่
มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ําได้  แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน   
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ข้อ 104 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้น
จากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
( 3 )  ลาออก โดยแสดง เหตุ ผล เป็นหนั งสื อยื่ นต่ อประธาน                     

คณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ             

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
(5) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัย

ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด  

ข้อ 105 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอํานาจ
หน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจ                
แต่ละประเภทของสหกรณ์  เพื่ อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนํา  แก่คณะ              
กรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ ์

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ               
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง  ๆ          
ของสหกรณ ์
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(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของ
สหกรณ ์

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ตามวรรคก่อน             
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนดด้วย 

ข้อ 106 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงาน
ผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนที่ผ่านมา และรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ
สมาชิกอย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติ            
ที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันที
เพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน                 
ส่วนราชการที่กํากับดูแลโดยเร็ว  

ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ
วรรคก่อน และสําเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ
กิจการใหส้ํานักงานส่วนราชการที่กํากับดูแลทราบด้วย  

ข้อ 107 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่อง               
ของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
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การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติ             
ที่ประชุมใหญ ่

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 108 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่ ง
โดยเฉพาะและให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม             
แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อ ทําหนังสือร้องขอ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม
ด้วยเหตุผล 

(3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้          
แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่
กรณี 

(4)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยัง
ไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้            
ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 109 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
กําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5)  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(6)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(7)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(8)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(9)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนด

ไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (5)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 110 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้
ตามข้อ 15 ข้อ 109 (3) (4) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการ               
ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 
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ข้อ 111 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ           
ข้อใด ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอ
คําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 112 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์          
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ ในขณะนั้น             
เป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียง
ข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 113 การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก           
และได้จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์
เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตรา           

ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ง
จํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบ           
ของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน
นับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 114 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ ์          
รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง  ระเบียบ 
หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 115 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ     
ที่มีอยู่ตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ยังคง
เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบังคับ
จนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ   

ข้อ 116 ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้และไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนด
ระเบียบขึ้นถือใช้ใหมต่ามข้อบังคับนี้  
 
 
         ลงชื่อ     สงวน  ศรีสวัสดิ์      ประธานกรรมการ
          (นายสงวน   ศรสีวัสดิ์) 
 
 
     ลงชื่อ    สมศักดิ์  เวยีงคํา   เลขานุการ 
            (นายสมศักดิ์   เวียงคํา) 
 
 
 
เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน 
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