
ขอบังคับ 
 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง  จํากัด 
พ.ศ. 2544 

  ตามมติของที่ประชุมใหญ เมื่อวันที ่23 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2544  ใหแกไขขอบังคบั
โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด  และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบยีนสหกรณไดรับจด
ทะเบียนแลว 
  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด  พ.ศ 2544” 
  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดมาจากวนัที่นายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบยีน ให
ยกเลิก    ขอบังคับสหกรณทีม่ีอยูกอนขอบงัคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวนัที่ขอบังคับสหกรณ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช 

 
หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
ขอ  1.  ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

                  ชื่อ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด 
 SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 

                  ประเภท สหกรณออมทรัพย 
                  ท่ีตั้งสํานักงาน(ใหญ) เลขที่ - สํานักงานสาธารณสุขพัทลุง จํากัด 
 ตําบล คูหาสวรรค  อําเภอ เมือง  
 จังหวดั พัทลุง 
 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเห็นสมควร   โดยแจง
ใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยู
เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดาํเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไป
ดวย 

 ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
    (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ) 
            มีวงกลมสองวงซอนกันโดยวงเล็กเปนงูพนัคบเพลิง 
              วงใหญขางบนเปนชื่อสหกรณ ขางลางเปนชื่อจงัหวัด 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค 
 ขอ  2.  วัตถุประสงค     สหกรณนี้มวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ  รวมทัง้ในขอ
ตอไปนี ้

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทาง   อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมูสมาชิก 
(3) รับฝากเงนิจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
(4) จัดหาทนุเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(7) ซ้ือหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(9) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ

เจริญแก    กิจการของสหกรณ 
(10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกจิ 
(11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 
(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(14) ใหสวัสดกิารและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(15) รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและ

สหกรณอ่ืน 
เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(16) กระทําการตาง ๆ   ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ    เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน   รวมถึง   ซ้ือ   ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง   กู   ยืม   เชา
หรือใหเชา     เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ   โอนหรือรับโอน   สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ   ขายหรือ
จําหนาย   จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของ
สมาชิก 

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
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(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  

หรือบุคคลอื่นใด 
(19) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของ สหกรณ 
 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ  3.  ท่ีมาของทุน     สหกรณอาจหาทนุเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 
(3) กูยืมเงินและรบัเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงนิอยางอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ  
(5) รับเงินอุดหนนุหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 
  ขอ  4.  การออกหุน     สหกรณออกหุนไดโดยไมจาํกัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 ขอ  5.  การถือหุน     สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกทีเ่ขาเปนสมาชิก 
ตามอัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน   ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง เงินเดอืนหรือคาจางประจํา  และเงินที่จายควบ
กับ      เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอตัราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึน้อีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจาํนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ  แตจํานวนหุน   ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางทีต่นเปนสมาชกิอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อ
ชําระหนี ้    แกเจาหนี้ของสมาชิกนั้น 
 ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน     การชําระคาหุนรายเดือนนั้น    ใหชําระโดยวิธีหกัจากเงนิได 
รายเดือนของสมาชิกในวนัจายเงินไดรายเดือนประจําเดอืนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเหน็วา สมาชิก
นั้น      ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกดิขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชัว่ระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการ  ดําเนนิการเหน็สมควรก็ได 
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 ขอ  7.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน      สมาชิกที่ไดชําระเงนิคาหุนไมนอยกวา…หกสิบ..
เดือน  หรือ    เปนจํานวนเงนิไมนอยกวา....หาหมื่น....บาท  และไมมีหนี้สินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคา
หุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดอืนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจาํนวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 ขอ  9.  การรบัฝากเงิน     สหกรณอาจรบัฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอกําหนดเกีย่วกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กาํหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 
ขอ  10.  การใหเงินกู     เงินกูนั้นอาจให ไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงนิกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวนิิจฉัยใหเงินกูไดตาม 
ขอบังคับนี้และตามระเบยีบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ  เกีย่วกับหลักเกณฑการพิจารณาวนิิจฉัยใหเงนิกู  ประเภทและจาํกัดแหงเงินกู       
หลักประกนัสําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู   การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระ
หนี ้   สําหรับเงินกู   การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกูและอืน่  ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

การใหเงนิกูแกสหกรณอ่ืนนั้น     คณะกรรมการดําเนนิการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว    ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเหน็ชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ 

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี ้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบ  ของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ  11.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงนิกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ    จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงนิกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง
หมายที่ให   เงินกูนั้น 
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ขอ  12.  ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงนิกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉกุเฉิน   ในกรณีที่สมาชกิมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน   
และ      มีความประสงคขอกูเงิน   คณะกรรมการดําเนนิการอาจใหเงนิกูเพื่อเหตุนัน้ไดตามระเบยีบของ
สหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย   เพื่อการอัน
จําเปน   หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนนิการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได     
ตามระเบียบ  ของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ   เมื่อสหกรณมฐีานะการเงินกาวหนาพอทีจ่ะชวยเหลือใหเงินกู   เพื่อ
สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจ       ใหเงินกูพเิศษแกสมาชกินั้นไดตามทีเ่ห็นสมควร   โดยผูกูตองระบคุวามมุงหมายแตละ
อยางของเงนิกูประเภทนี ้   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกนัตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

ขอ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก   ในอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 
 ขอ  14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตรา 
ควบคุมใหเงนิกูทุกรายมหีลักประกนัตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ     และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเหน็วาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง    ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดภีายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
ดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคนื        
โดยส้ินเชิง  พรอมทั้งดอกเบีย้ในทนัที  โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตใุด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให

เงินกูนัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงนิกูรายใดเกดิบกพรอง   

และผูกู มิไดจดัการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนนิการกําหนด 
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ยตดิตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดงัวานัน้ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน   และไมสามารถ

ชําระหนีน้ั้นโดยสิ้นเชิงได   เมื่อผูค้ําประกนัรองขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู   แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนัน้ ๆ 
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 ขอ  15.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกู  หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปนหนงัสือ
ให  สหกรณทราบ   และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่
ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ  43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 ขอ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงนิของสหกรณนัน้สหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด  ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือ
สมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ขอ  17.  วงเงนิกูยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ   ไวตามที่จาํเปนและสมควรแกการดําเนนิงาน    วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปใด   กใ็หใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ  18.  การกูยืมเงินหรอืการค้าํประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงนิ   หรือออกตั๋วสัญญาใช
เงนิ  หรือ    ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอื่นใด    สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้าํประกัน
ประจําปตามขอ  17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 ขอ  19.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ      การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เวนแตจะกําหนดไวเปนพเิศษตามขอบังคับนี้   ใหปฏิบตัดิังนี ้

(1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบกิ  หรือรับเงินกู  การจํานองซึ่ง
สหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจดัการ   รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนนี้
จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยมื  เช็ค  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณนั้น   ตองประทับตราของสหกรณ  (ถามี)  เปนสําคัญดวย 

 ขอ  20.  การเงินของสหกรณ      การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ   ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ  ทั้งนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  21.  การบัญชีของสหกรณ     ใหสหกรณจัดใหมกีารทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่  นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 
 ใหบันทกึรายการในบัญชีเกีย่วกับกระแสเงินสดของสหกรณในวนัที่เกิดเหตนุั้น     สําหรับเหตุ
อ่ืนที่ไมเกีย่วกบักระแสเงินสด  ใหบันทกึรายการในสมดุบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น    และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจดัทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจดัวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ    ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของ สหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  ตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบญัชีของสหกรณใหส้ินสดุ  ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม   ของทุกป 
ขอ  22.  การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดลุ   ซ่ึงผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนมุัติในที่ประชมุใหญ   ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัสิ้นป
ทางบัญชี 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดไูดโดยไม
ตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบยีนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด
รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบยีนอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนนิการ      เห็นสมควรใหมีขึน้ 

ใหสหกรณสงสาํเนาทะเบยีนสมาชิก และทะเบยีนหุนแกนายทะเบยีนสหกรณภายในเกาสิบวนั
นับแตวนัที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบยีนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน  แตจะดูบัญชหีรือทะเบียนเกีย่วกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  
นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ  24.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนัน้ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
โดยผูสอบบัญชีซ่ึง     นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
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 ขอ  25.  การกํากับดูแลสหกรณ     นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคาํส่ังเปน
หนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอื่น   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  
เจาหนาที ่  หรือ       เชิญสมาชิกของสหกรณมาชีแ้จงขอเท็จจริงเกีย่วกับการดําเนินกิจการของสหกรณ    
หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ   การดําเนินงาน   หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้งนี้ ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคํา
ช้ีแจงแก     ผูปฏิบัติการตามสมควร 
 ขอ  26.  การสงรายการหรือรายงาน       ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกีย่วกับกจิการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากบัดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ  27.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป     เมื่อส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจดัสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร
สุทธิ      แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น    ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรได 
ดังตอไปนี ้

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก     แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด
ใน 
กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผล
ตาม (4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทัง้ส้ินที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวนัที่
หา     ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น  สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณ
หลังวันทีห่า   ของเดือน   สหกรณจะคิดเงนิปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชกิตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน
ระหวางป    เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบีย้ในปใด  มิใหไดรับ
เงินเฉลี่ยคืนสาํหรับปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  9 
 ประเภทสหกรณออมทรัพย

 
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรอืนหุนของ

สหกรณตามทีม่ีอยูในวันสิ้นปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชมุใหญ   
เพื่อจายเปนเงนิปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ   ตาม
ระเบียบของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
สหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดกิาร   หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว   ไม
เกิน   รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก
สหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ทุนสํารอง 
 ขอ  28.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ  27   แลว   บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือ      ทรัพยสินนัน้เปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง จํานวนเงนิซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ 
ก็ให   สมทบจํานวนเงินนัน้เปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร
ตามขอ  27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็
ดี   ยอดเงนิจํานวน   ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 
 ขอ  29.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบังเกิดขึน้ หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบยีนแบงแยกจากสหกรณเดิม   
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หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ  30.  สมาชกิ     สมาชิกสหกรณนี้คือ 
(1) ผูที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบยีนสมาชิก และ

ไดชําระ  คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
ขอ  31.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคณุสมบตัดิังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกดักระทรวงสาธารณสุขหรือเปนเจาหนาที่

ของสหกรณนีห้รือ 
ข. เปนขาราชการบํานาญ  ซ่ึงรับเงินเดือนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ค. เปนพนักงานของรัฐ สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนสัิยดีงาม 
(5) มิไดเปนสมาชกิในสหกรณออมทรัพยอ่ืนทีม่ีวัตถุประสงคในการใหกูยมืเงิน 

ขอ 32.  การเขาเปนสมาชิก     ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยอ่ืน    ซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก  ตามขอ 36)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบทีก่ําหนด
ไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาผูบังคับบญัชาระดับตน คนหนึ่งรับรอง    แต
ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวานายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   ก็ไมตองมีผูรับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเปนทีพ่อใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน  
แลวเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเขาใหมใหทีป่ระชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตใุด ๆ  เมื่อผูสมัครรองขอ  ก็
ให  คณะกรรมการดําเนนิการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญให
รับเขาเปนสมาชิก    ในกรณีดังวานี้  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 
 ขอ  33.  คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณ  คนละ หาสิบบาท   คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้หถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
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 ขอ  34.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิก    กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจาํนวนทีจ่ะถือครบถวน  เมื่อไดปฏิบัติดังนีแ้ลวจึง
จะถือวาไดสิทธิ     ในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

(1) เขารวมประชมุใหญ  เพื่อเสนอความคิดเหน็หรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  หรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
หนาท่ีของสมาชิก  มีดงันี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เขารวมประชมุทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   พัฒนาสหกรณใหเจรญิรุงเรืองและ

มั่นคง 
 ขอ  35.  สมาชิกยายสงักัด     สมาชิกทีย่าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น    และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับให
รับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดาํเนินการไดมมีติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ  เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิก
ใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงนิกู    และเงินฝาก  (ถามี)  ที่สมาชิกนั้นมอียูตอสหกรณใหตาม
วิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน    สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย   หรือโอนมารับ
ราชการ ในสังกัดตามขอ 31 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เมื่อ
ไดปฏิบัติตาม     ขอกําหนดใน ขอ  32  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ  34  ทั้งนี้  เมื่อ
สหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงนิคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มอียูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  37.  การเปล่ียนแปลงชือ่  สัญชาติ  และที่อยู  สมาชิกคนใดมกีารเปลี่ยนแปลงชือ่  สัญชาติ
และที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
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การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  38.  การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
เพื่อใหเปน    ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมอียูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือ
ตั้งผูรับโอนประโยชน    ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินยักรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็ตอง
ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
 เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน  เงนิรับฝาก  เงนิปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงนิผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดา
ที่สมาชิกผูตายมีอยูใน สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบคุคลที่
ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่   พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมสิีทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนัน้  ทั้งนี้  ตามขอกําหนดในขอ  44  วรรคแรกและขอ  45 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวนัที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสาํเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวนั  ใน
กรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน   ผลประโยชน  หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชน
ที่สมาชิกไดจดัทําใหสหกรณถือไวไมมีตวัอยูกด็ี  เมื่อพนกําหนดอายคุวามฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวน
เงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชกิยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ  ดังตอไปนี ้

1 ตาย 
2 ลาออก 
3 เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
4 ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
5 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 
6 ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  40.  การลาออกจากสหกรณ      สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเหน็วาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึง
ใหถือวาออกจากสหกรณได 
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 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนนิการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความใน    วรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบดวย 
 ขอ  41.  การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี ้

(1)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี ้

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกนัสําหรับเงินกูทีเ่กิดบกพรองใหคืนดภีายในระยะเวลาที ่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5)  คางสงเงินงวดชําระหนี ้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยตดิตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือ   ผิดนัด  การสงเงินงวดชําระหนีด้ังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
(6)  ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เมื่อ      จะกอความผูกพนัในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันใน
หนี้สินตอสหกรณ    อยูแลว 

(7)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
หรือ  ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต 
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทาํใหเสื่อมเสียตอสหกรณ    ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตน
นี้  และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนนิการที่
มีอยูทั้งหมด      ในขณะนั้นแลว   ก็เปนอนัถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ทราบมติการใหออก   คําวนิิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนทีสุ่ด 
 ขอ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา 
เพราะเหตุใด ๆ   ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง   ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี)  ซ่ึงเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบ    โดยเรว็ 
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 ขอ  43.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิก
ที่โอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออก
เพราะตาย  หรือ   เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาให
ลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก สหกรณดวย  กใ็หถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชาํระคาหุนไดกต็อเมื่อ
มีหนี้สินไมเกนิคาหุน  สมาชิก         เชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  44.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก    
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคนืคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลีย่คืนคาง
จาย  บรรดาทีส่มาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผล
และเงิน      เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุน
นั้นผูมีสิทธิไดรับ     จะเรยีกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงนิปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออก
นั้น  หรือ     จะเรยีกใหจายคืน   หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญ  มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ
เลือก  สวนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณจะจายคืน   ใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกนิรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามที่มอียูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคนืคาหุน
ของสมาชิกที่      ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนัน้ไวจนถึงปทางบัญชใีหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตน  ไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไม
มีความผิดนั้น คณะกรรมการ       ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  39 (4)    สหกรณจะจายคาหุน    เงินรับ
ฝาก   เงนิปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงิน
ปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้คางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมอียูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมีเงิน  
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้น
ป         โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนัน้ภายหลังที่ทีป่ระชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได     สวนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณจะจายใหตามระเบยีบของสหกรณ 
 ขอ  45.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผดิตอสหกรณ    ในการจายคนืจาํนวนเงินของ
สมาชิกตามขอ 44  นั้น   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 
 ขอ  46.  กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจดัตั้งกลุมสมาชิกขึ้น  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรม
ของ  ที่ประชุมกลุม  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  
และการประชมุของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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ความรับผดิเพือ่หนี้สินของสหกรณ 

 ขอ  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจาํกัดเพยีงไม
เกิน   จํานวนเงินคาหุนทีย่ังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรบัสมาชิกสมทบไดตามที่เหน็สมควร  โดยตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการ
ประจํา 
 ขอ  49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยงัไมบรรลุนิติภาวะ     ในกรณีทีย่ังไม

บรรลุนิติภาวะจะตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร 
(3) ตั้งบานเรือนอยูทองที่จังหวดัพัทลุง 
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เปนผูที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชกิในสหกรณออมทรัพยอ่ืนทีม่ีวัตถุประสงคในการใหกูยมืเงิน 

ขอ  50.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ    ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยืน่ใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมสีมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา    ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ  3    ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลวก็ให    รับเขาเปนสมาชิกสมทบได   และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ  คาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ขอ  51.  คาธรรมเนียมแรกเขา      ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ในวนัที่ยืน่ใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงนิหาสิบบาท   คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้หถือวาเปนรายไดของ
สหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ  52.  การใหบริการ     สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่
เห็นสมควร   แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ทั้งนี้  ประเภทของสหกรณ  
หลักเกณฑ  ขอกําหนด  วธีิการใหบริการและอื่น ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช
บริการ  ใหเปนไปตามระเบยีบของ สหกรณ 
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 ขอ  53.  ยกเลิก แกไขขอบงัคับเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ขอ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ  
ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ    และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

ขอ  55.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาํเนินการไดสอบสวนพิจารณาเหน็
วาเปนการชอบดวยขอบังคบัและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ  56.  การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตใุด ๆ  
ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบยีนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบยีบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทาํใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

 ขอ  57.  การเปล่ียนแปลงชือ่  สัญชาติ  และท่ีอยู     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองชื่อ  สัญชาติและที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ  58.  การตัง้ผูรับโอนประโยชน         สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คน        เพื่อใหเปน  ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเมือ่ตนตายนัน้  มอบใหสหกรณถือไว  
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน  ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพนิัยกรรม 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  
ก็ตอง     ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
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 เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ
สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงนิอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืน
ใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน      มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ
ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนัน้  ทั้งนี้  ตามขอกําหนดในขอ  59  วรรคแรกและขอ  60 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนด    หนึง่ปนับแตวันทีส่มาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบตัรที่
ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการ       ไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน
ส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน     ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มช่ืีอเปน
ผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟอง
คดีใหสหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ สหกรณทั้งส้ิน 
 ขอ  59.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย  บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก
เพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงนิปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ  ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมเีงินปน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรยีกใหจายคนืหลังจากวนัสิ้นปทางบัญชีที่ออก   โดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจดัสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 ถาในปใด จาํนวนคาหุนทีถ่อนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหง       ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มอียูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ
จายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชกิภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  54 (3)    สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหตามกฎหมาย     ลมละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคา
หุน       เงนิปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมอียูในสหกรณคืนให
ภายในเวลา         อันสมควร โดยไมมีเงนิปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปทีอ่อกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกสมทบขอใหจาย  คาหุนภายหลังวนัสิ้นป   โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนัน้
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจดัสรรกําไรสุทธิประจําปกไ็ด   สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้    
สหกรณจะจายใหตามระเบยีบของสหกรณ 
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 ขอ  60.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคนืจํานวนเงนิ
ของสมาชิกสมทบตามขอ 59  นั้น   สหกรณมีอํานาจหกัจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน 

 ขอ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชกิสมทบออก
สหกรณไมวาเพราะเหตใุด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ  62.  การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวนันับแตวันทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ    และ    มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึง่ครั้งภายใน
หนึ่งรอย   หาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ  63.  การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนนิการจะเรียกประชุมใหญวสิามญัเมื่อใด
ก็ได    แตถานายทะเบยีนสหกรณมหีนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณทีี่สหกรณ
ขาดทุนเกนิกึ่งของ  จํานวนทุนเรือนหุนทีชํ่าระแลว   ตองเรียกประชมุใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน หรือ      ผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด    หรือไม
นอยกวาหาสิบคน     ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุม
ใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  และให  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณเรียกประชมุใหญวิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว        ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบยีนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญวสิามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ  64.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกนิกวา.......……..คน  ให
การ   ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
 ขอ  65.  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชกิ 

(1)  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
(2)  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในทีป่ระชุมกลุมกอนการประชมุ

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือ
ตัวแทนกลุมแจงรายชื่อ      ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 
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(3)  ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจาํนวนสมาชิก

............คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน        ถาเศษของอตัราสวนดังกลาวเกนิกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีกหนึง่คน    
ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง  โดยใหนบัรวมอยู
ในจํานวน    ผูแทนสมาชิกทีก่ลุมพึงเลือกตัง้ได   

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
(4)  ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึง่ปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกตั้ง     ผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
ขอ  66.  การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 
(3)  ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4)  ขาดจากสมาชกิภาพ 
(5)  ที่ประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ  67.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ       ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนง    ไมวาดวยประการใด ๆ   จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึง่รอยคนหรือเหลือไม
ถึงสามในสี่ของจํานวน    ผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกให
ครบตามจํานวนที่วางลง  และให       ผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่
กําหนดเวลาทีผู่ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบจะอยูได 
 ขอ  68.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวนัเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชมุใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวนั  แตถา   การประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เปนผูลงลายมือช่ือในหนงัสือนั้น   และตองแจงใหเจาหนาที่
จากกรมสงเสริมสหกรณ    และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดยีวกันกับทีแ่จงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ดวย 
 ขอ  69.  องคประชุมในการประชุมใหญ         การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุม          ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการ
ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึง่รอยคน    จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 
ผูสังเกตการณได    แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ   ทั้งส้ิน 
 ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
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 ขอ 70. การนดัประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิก    แลวแตกรณี    มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนดัประชุมใหญอีกครัง้หนึ่งภายในสิบสี่วัน
นับแตวนัที่นดั 
ประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชมุใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชมุแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองค
ประชุม    แตถาเปนการประชุมใหญวสิามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชมุตามที่กลาวในขอ  69  วรรคแรก   
ก็ใหงดประชมุ 
 ขอ  71.  อํานาจหนาท่ีของที่ประชุมใหญ      ที่ประชมุใหญมีอํานาจหนาที่พจิารณาวนิิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่    เกดิขึ้นเกีย่วกับการดําเนินกจิการของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก  และวินจิฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก
สหกรณ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ 

(3)  พิจารณาอนุมตัิงบดุล และจดัสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ   หรือ       

กรรรมการอื่น ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมืหรือค้ําประกัน 
(7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ 
(9)  กําหนดคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ   กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ ์
(10)  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ      ทีส่หกรณนีเ้ปนสมาชิกอยู 
(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนาย

ทะเบียน สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนกังานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 

(13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนนุบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของ สหกรณ 
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หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ  72.  ยกเลกิ 
 ขอ  73.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนนิการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม        

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและอยู

ใน     วัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาทีข่องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
                 (ค)  เลขานุการ   มอํีานาจหนาทีด่ังนี ้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุก
คร้ัง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชมุไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนนิการ   แลวแตกรณ ี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเกบ็รักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

ขอ  74.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวนัเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวนัเลือกตั้ง  ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจาํนวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดย



ขอบังคับสหกรณ  หนา  22 
 ประเภทสหกรณออมทรัพย

 
วิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และ   ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปให
กรรมการดําเนนิการที่อยูในตาํแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ  ป 
 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการชุดใหม ก็ให
คณะกรรมการ   ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  
แตตองไมเกนิหนึ่งรอย    หาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนนิการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได  แตตองไมเกินสอง
วาระ        ติดตอกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนนิการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหม    อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกบักรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  75.  คณะผูจัดตัง้สหกรณ      เมื่อไดรับจดทะเบยีนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณ
มี    อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุม
ใหญสามัญ   คร้ังแรกภายในเกาสิบวนันับแตวันทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ  จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการขึ้น 
 ใหคณะผูจัดตัง้สหกรณมอบหมายกจิการทัง้ปวงใหแกคณะกรรมการดาํเนินการในวนัที่ไดรับ
เลือกตั้ง 
 ขอ  76.  การพนจากตําแหนง     กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด   ดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี ้
(5) ตกเปนผูผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตดิตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดาํเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติได   ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง   คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชมุใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหที่
ประชุมใหญ  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 
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ขอ  77.  ตําแหนงวางกอนถงึคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไป     จนกวาจะมกีารประชุมใหญ    ซ่ึงจะไดมกีารเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน
ตําแหนงทีว่าง   แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการ
ดําเนินการที่ดาํรงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนดัเรียกใหมีการประชุม
ใหญวิสามัญขึน้โดยเรว็ 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
นั้น      เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญ เพื่อ    เลือกตัง้ใหม  คณะกรรมการดําเนนิการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการอื่น
ขึ้นทําหนาทีแ่ทนชั่วคราวจนกวาจะมกีารเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดําเนนิการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงทีว่าง ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทา  กําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 
 ขอ  78.  การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระ      แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุม
คณะกรรมการ    ดําเนนิการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงแกไขระเบียบ 
ขอบังคับ และเรื่องที่สําคญัอื่น ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบดวยทกุคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของ  จํานวนกรรมการดําเนนิการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  79.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดําเนินการมอํีานาจหนาที่
ดําเนิน   กิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ   กับทั้ง      ในทางอันจะทําใหเกดิความจําเริญแกสหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) พิจารณาในเรือ่งการรับสมาชิกและสมาชกิออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรือ่งการรับฝากเงิน การกูยืมเงนิ การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน    
ของสหกรณ 

(3) กาํหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอทีป่ระชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
(6) พิจารณาดําเนนิการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจดัการตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(7) พิจารณาดําเนนิการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
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(8) กําหนดระเบยีบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดแูลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา    

อุปกรณดําเนนิงานของสหกรณ 
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชมุนุมสหกรณ  และองคการ

อ่ืน 
(11) พิจารณาดําเนนิการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      

คณะทํางาน   เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         

ผูตรวจการสหกรณ    ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยทั่วไป   เพือ่ใหกจิการของสหกรณดําเนนิไปดวยด ี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเหน็ของผูจัดการ       

และสมาชิกเกีย่วกับกิจการของสหกรณ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เหน็สมควร 
 

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดเีกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนปีระนอมยอม
ความ  หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้าด 

(17) พิจารณาดําเนนิการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตัง้กรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ
ออกเสียง  ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการอื่น  
ซ่ึงสหกรณนี้        เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ  และองคการนั้น  กําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     
กระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตน
จนทําให    เสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตใุหสหกรณมีขอบกพรองเกีย่วกับ
การเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการ
ตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 
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คณะกรรมการอื่น 

 ขอ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอํานวยการ   
จํานวนหาคน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานกุารของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนนิการ เปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ
ซ่ึงตั้ง   คณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชมุกันเดือนละ
คร้ังเปนอยางนอย   และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของ  จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราว     ถัดไปทราบ 

ขอ  82.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กจิการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และคําส่ัง  ของสหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงนิ  การสะสมเงิน  การฝากหรอืการเก็บรักษา
เงิน     ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบยีบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน   
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ใน   สภาพอนัดีและปลอดภยั    และพรอมที่จะใหผูเกีย่วของตรวจสอบไดทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบรหิารงานของ
สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบญัชีกําไรขาดทนุ และรายงานประจําป
แสดงผล     การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอที่ประชมุ
ใหญอนุมัต ิ

(6) พิจารณาการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมตัิ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการ    ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
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(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการ    มอบหมาย 
 ขอ  83.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จาํนวนหาคน  
โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึง่   และเลขานกุารคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้ง         
คณะกรรมการเงินกูนัน้ 
 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกนัเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงนิกู  หรือเลขานุการนัดเรยีกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชมุไมนอยกวากึง่หนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุม     คราวถัดไป 

ขอ  84.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินจิฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณรวมทัง้         ขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงนิกูมีหลักประกนัตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ และ  เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกดิบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไข
ใหคืนดี   ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการชําระหนีข้องสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงนิกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี ้ เพื่อเสนอความเหน็ใหคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือ   เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชกิออกจากสหกรณ 
 ขอ  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ  คณะกรรมการดําเนนิการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ    จํานวนหาคน    โดยใหมีตาํแหนงเปนประธานกรรมการคน
หนึ่ง  และเลขานุการคนหนึง่  นอกนั้นเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการ      ดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกัน   เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จํานวน   ของกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ    ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  86.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ัง
ของ สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  
และผูที่   สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน  รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศกึษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยาง   รอบคอบ  ตลอดจนวชิาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา   และตดิตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนนิงานของสหกรณอ่ืนทั้งใน

และ    นอกประเทศ    เพื่อนําตัวอยางทีด่ีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก
สมาชิกตามความ  เหมาะสม 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ      ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนนิการอาจ 
คําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ   เพื่อมอบหมายใหปฏิบตัิภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาทีต่ามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในทีป่ระชุม 
 ขอ  88. ประธานในที่ประชมุ  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ในทีป่ระชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย  กใ็หทีป่ระชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ       คนหนึ่งขึน้เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชมุคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานในทีป่ระชุม  
ถาประธานกรรมการ     ไมอยูในที่ประชุม   ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ     แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา
ประชุมคนหนึง่ขึ้นเปนประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญวิสามัญทีส่มาชิกรองขอใหเรียกประชมุ  ในกรณีทีท่ี่ประชุมใหญไดมีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก
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ประธานในทีป่ระชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 ขอ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงใน        ที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสยีง  จะมอบใหผูอ่ืนมา
ประชุมและออกเสียง   แทนตนไมได 
 ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินจิฉยันั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตวั ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง
นั้น        ไมได 
 ขอ  90.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉยัปญหา
ตาง ๆ   ในทีป่ระชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให
ถือคะแนนเสยีง    ขางมาก  ถาคะแนนเสยีงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด  เวนแต      ในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  (3)  การควบสหกรณ 
(2) การเลิกสหกรณ   (4)  การแยกสหกรณ 

 
รายงานการประชุม 

 ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมทั้งบันทกึ
เร่ืองที่พิจารณา   วินจิฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ   แลวแตกรณ ี  อีกคนหนึง่ที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ขอ  92.  การจางและแตงตัง้ผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลอืกบุคคลที่มี
ความ    ซ่ือสัตยสุจริต    มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของ
สหกรณ   โดยตองไมเปนบคุคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจางผูจัดการ
สหกรณตองทาํหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกัน
อันสมควร 
 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจดัการรับทราบ  และรับรองทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด
ไวใน   ขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 
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 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกบัการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง  การกําหนดอตัราเงินเดือน  การใหสวัสดกิาร  และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการ สหกรณ 
 ขอ  93.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ          สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ    โดย
กําหนดระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
 ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาทีใ่นการจัดการ
ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงนิคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมกีารเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ
ชักชวน  การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงนิกู  ใหเปนไป      

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอยีดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจดัจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาทีท่ี่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบตัิงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานัน้ใหเปนไปโดยถูกตองเรยีบรอย 

(7) เปนธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรบั หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน       รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ  ประชุม
คณะกรรมการ   ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน    และรายงานประจําปแสดงผล
การ   ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา   เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทาํแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏบิัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ 
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(13)   เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม 
(14)   ปฏิบัติการเกีย่วกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพยสินตาง ๆ  ของ

สหกรณ      ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16)   เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17)   เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกําหนด 
(18)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณ   มอบหมาย   หรือตามที่ควรกระทํา   เพื่อใหกิจการในหนาทีลุ่ลวงไปดวยด ี
ขอ  95.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ         ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย 

เหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

สหกรณกําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 

ไดกระทําการ  หรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทาํใหเกดิความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันด ี         
แกประชาชน   หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  96.  การลาออก    ใหผูจดัการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวนัที่จะออกไมนอยกวา 
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณา      การลาออกนั้น   การยบัยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทาํไดไม
เกินหกสิบวัน 
 ขอ  97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ     ถาสหกรณยังมิไดมีการ
จัดจางและแตงตั้งผูจัดการ      หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอ่ืน
ดวยไดใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนนิการคนใดคนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ    ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งให
ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  
หรือผูชวย   ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษา
การแทน 
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 ขอ  99.  การเปล่ียนผูจัดการ       ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนผูจัดการ   ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการ    ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดา
ทรัพยสินและหนี้สิน   ตลอดจน   จดัทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ  100.  เจาหนาท่ีของสหกรณ       นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้ง       เจาหนาที่อ่ืน   โดยตองไมเปนบคุคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความ
จําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ   ทั้งนี้   ตามระเบียบของสหกรณ   ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ท่ีปรึกษา 
 ขอ  101.  ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์ได
จํานวนไมเกินหาคน  เพื่อใหความเหน็แนะนําในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกจิการ 
 ขอ  102.  ผูตรวจสอบกิจการ   ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒ ิ 
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงนิ  การบัญช ี  การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป   จํานวนไมเกนิหาคน  หรือหนึ่งนติิบุคคล 
 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ
เปน  ผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ  103.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกจิการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยงัไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม กใ็ห
ผูตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกจิการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า 
 ขอ  104.  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ       ผูตรวจสอบกจิการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
การ      ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หนี้สิน   ทั้งปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกจิแตละประเภทของ
สหกรณ เพือ่ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนนิการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
สหกรณ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาทีข่องสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และ   หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย
ประจําป   ของสหกรณ 
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(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง

ปรับปรุง     แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ       

หรือกิจการอื่น ๆ    เพื่อใหเกดิผลดีแกการดาํเนินกจิการของสหกรณ 
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน

การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
ดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดาํเนินสหกรณ
แกไข      โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนัน้ดวยกไ็ด 

ขอ 105.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ   หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนนิการทราบเพือ่แกไขโดยเรว็  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหาย   อันจะเกดิแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 
 

หมวด  10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

ขอ  106.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ         จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และใหแจง

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบยีบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณซ่ึงมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุม     เต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการทีม่ีอยูในขณะนัน้  โดยมติใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับนั้น  ใหถือเสียง      ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชมุซ่ึงลง
ลายมือช่ือเขาประชุม     แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับ ก็ยอมทําได   โดยตอง
ระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น   พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม
ใหญ      ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน   แลวแตกรณ ี

(4) ขอความใดทีท่ี่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้นขดั
กับกฎหมาย   หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย   นายทะเบยีน
สหกรณอาจแกไขขอความนั้น   แลวรับจดทะเบยีน 
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(5) ขอบังคับที่นายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกาํหนดระเบียบ  

หรือ     คําส่ังใหสอดคลองกัน  กใ็หนําความที่ไดกาํหนดไวในขอบังคับแลวนัน้มาบังคับใช  และให
ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 
 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดาํเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถปุระสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ      รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงนิ 
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
(9) ระเบียบวาดวยการใชทนุเพือ่สาธารณประโยชน 
(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ ์
(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก

และ     เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบยีบใน  (1) , (2) , (4)     ตองไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ

ใชบังคับได      
 ขอ  108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสยีหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4)  แตมิไดรับชําระ
ตามเรียกกด็ี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายคุวาม 
 ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ     ถามีปญหาเกี่ยวกบัการตีความในขอบังคับ   ใหสหกรณ
เสนอ    ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวนิิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉยันั้น 

ขอ  110.  ทรัพยสินของสหกรณ       การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเหน็ชอบจาก
ที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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ขอ   111.  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก     เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ

บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบีย้  
และชําระ   หนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณเสรจ็สิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชี
จายตามลําดับ         ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกนิมูลคาหุนที่ชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนทีชํ่าระแลว แตตองไมเกินอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  27 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงนิกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  27 (4)  ใน
ปนั้น 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติ     ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียก
ประชุมใหญไดภายใน    สามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ  112.  ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคาํส่ังหรือคําแนะนําและระเบยีบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใช           เปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ 113.  ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือ
ใชใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมกีารเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการชุดใหม 
 ขอ 114.  ระเบียบใด  ซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับนี้ให
ถือใชระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบขึน้ถือใชใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  * ที่ประชุมผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด 
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ไดประชุมพจิารณาขอบังคับขางตนนี้ เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ  2544  ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปน
ขอบังคับของสหกรณได 
 
 
                  (ลงชื่อ)        สิบเอก  พิชัย  สุธรรมบุตร          ประธานที่ประชมุ 
                              (พิชัย  สุธรรมบุตร) 
 
 
      (ลงชื่อ)                โชติ  ชวยเนียม                     เลขานุการ 
                                                                            ( นายโชต ิ ชวยเนียม) 
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ขอบังคับ 
 

ประเภทสหกรณ  สหกรณออมทรัพย 
 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด 
 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
 

พ.ศ. 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด 
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แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2546 

............................................................... 
 ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด เมื่อวันที่  15  กุมภาพนัธ  พ.ศ. 
2546  ไดมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับของสหกรณ  และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียน
แลว มีความดงันี้ 
 ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2546” 
 ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีน 
 ขอ 3  ใหยกเลกิความตามที่กาํหนดในขอ 49  แหงขอบังคบัสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง 
จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 218744  เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ 49  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2)  ก  เปนลูกจางชั่วคราว  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หรือ 
      ข  เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา หรือ ลูกจางชั่วคราว  ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือ 
      ค  เปนบุคคลในครอบครัวสมาชิก 
      ง  เปนนักเรียน  นิสิต  นกัศึกษา  สังกดัสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง กรณทีี่บุคคลยังไมบรรลุ
นิติภาวะจะตองไดรับความยนิยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร 
(3)  เปนผูมีความประพฤติดีงาม 
(4)  เปนผูมีความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการจากสหกรณ 
 ขอ 4   ใหยกเลิกความตามทีก่ําหนดในขอ 53  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
พัทลุง จํากัด  เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 218744 เสียทั้งหมดและใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ  53  สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่ในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณรวมทั้งไมใหสิทธในเรื่องดังตอไปนี ้
(1)  การออกเสียงและการนบัเปนองคประชุมในที่ประชมุใด ๆ 
(2)  การไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ 
(3)  การกูเงินจากสหกรณ  ตามระเบียบวาดวยการใชเงนิกูและดอกเบีย้เงินกู 
(4)  การเขาชื่อและเรียกประชุมใหญวิสามญั 
สิทธิที่สมาชิกสมทบพึงจะไดรับจากสหกรณ  มีดังนี ้
(1)  ฝากเงินกบัสหกรณไดทกุประเภท  ตามระเบียบวาดวยเงนิฝากของสหกรณ 
(2)  ถือหุนกับสหกรณไดแตไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่มีอยูในขณะนั้น  และมี
ความรับผิดเพยีงไมเกนิจํานวนเงินเทากับที่ยังสงชําระไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ และไดรับเงนิปนผลตาม
มูลคาหุน 
 หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงันี ้
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(1)  ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
(2)  เขาประชมุหรือเขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนดัหมายใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนกจิการ
ของสหกรณ 
 ขอ 5  ใหยกเลกิความตามที่กาํหนดในขอ 72  แหงขอบังคบัสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง 
จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ. 218744  เสียทั้งหมดและใชความตอไปนี้แทน 
 ขอ 72  คณะกรรมการดําเนนิการ 
 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการดําเนนิการอีกสิบสองคน  ซ่ึงมีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชกิ 
 ใหกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนเลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ เหรัญญกิคนหนึ่งนอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศ
ใหทราบโดยทัว่กัน ณ สํานักงานสหกรณ  หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทาํหนาที่
กรรมการดําเนนิการ 
 (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดย
ทุจริต 
 (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตตอหนาที่ 
 (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
 (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทจุริตตอหนาที ่
 (5)  สมาชิกทีผิ่ดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองป ทาง
บัญชีนังแตปทีผิ่ดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนกันั้น มิไดเกดิขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง 
 (6)  ผูซ่ึงเปนเจาหนาทีใ่นสหกรณนี ้
 ขอ 6  ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 72/1 – 72/6  ไวทาย ขอ 72  แหงขอบังคับสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด เลขทะเบยีนขอบังคับที่ อ. 218744 
 ขอ 72/1  การแบงหนวยเลือกตั้ง  ใหดําเนนิการดังนี ้
 “หนวย”  หมายถึง  หนวยอําเภอ กิ่งอําเภอ และหนวยจังหวัด 
 “หนวยอําเภอ กิ่งอําเภอ”  หมายถึงหนวยงานที่สมาชิก สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขพัทลุง 
จํากัด สังกดัอยู ไดแก หนวยงานที่ตั้งอยูในอําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น ๆ ไดแกสํานกังานสาธารณสุอําเภอ
และโรงพยาบาล ชุมชนยกเวนอําเภอเมืองพัทลุง 
 “หนวยอําเภอเมืองพัทลุง”  หมายถึง  หนวยงานที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง 
จํากัด สังกดัอยู  ไดแก สมาชิก สังกัดสํานกังานสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
 “หนวยจังหวดั”  หมายถึง หนวยงานที่สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด สังกัด
อยู ไดแก สมาชิกสังกัดสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง และขาราชการบํานาญ 
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 ขอ 72/2  จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน คณะกรรมการ
ดําเนินการใหมีหนวยละ 1 คน  ซ่ึงมีจํานวน 12 หนวย 
 ขอ 72/3  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ใหดําเนินการดังนี ้
  (1)  ใหแบงหนวยเลือกตั้งตามที่กําหนดในขอ 72/1 และขอ 72/2 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการแตงตั้งเจาหนาที่รับสมัคร กรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง และกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
  (3)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการกําหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง วันประกาศ
รายช่ือ และหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ประกาศให
สมาชิกทราบโดยทั่วกันกอนวันประชุมใหญสามัญประจําปไมนอยกวา 30 วัน 
  (4)  บัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด กาํหนด 
  (5)  วิธีการเลือกตั้งใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับ 
 ขอ 72/4  ในการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ใหดําเนนิการดงันี้ 
  (1)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการแตงตั้งเจาหนาที่รับสมัคร กรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนนิการกําหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัครเลือกตั้งวันประกาศ
รายช่ือผูสมัครรับเลือกตั้ง และ รายละเอยีดอื่นๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
กอนวนัประชมุใหญสามัญประจําป ไมนอยกวา 30 วนั 
 ขอ 72/5  ใหคณะกรรมการดาํเนินการ มีอํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับของสหกรณ 
 ขอ 72/6  ถาไมมีผูสมัครประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการใหเปนอํานาจ  ของที่
ประชุมใหญพจิารณา 
 
 
                                                                               ลงชื่อ       สิทธิชัย  ชูประดิษฐ    ประธานกรรมการ 
                                                                                           (นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ) 
                                                                               ลงช่ือ            นิด  ไชยศรี            เลขานุการ 
                                                                                                 (นายนิด  ไชยศรี) 
 
หมายเหต ุ 1.  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
  2.  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ
สหกรณเกี่ยวกบัการกําหนดสิทธิสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2545 
 

                                                                        
 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  40 
 ประเภทสหกรณออมทรัพย

 
 
 

                                                                                                                เลขทะเบียนสหกรณที่ อ.002136 
เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.218744 

 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  นายทะเบยีนสหกรณไดรับจดทะเบียน
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2546  ไวแลว  ตั้งแต
วันที่  23  มิถุนายน  2546 
 
 

(นายบรรเจดิ  สมหวัง) 
ผูอํานวยการสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 
รองนายทะเบยีนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  41 
 ประเภทสหกรณออมทรัพย

 
 
 
(สําหรับเปลี่ยนใหขอบังคับใหม) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              เลขทะเบียนสหกรณที่ อ.002136 
                                                                                              เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.218744 
 
 อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียน ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด  ไวแลว   
ตั้งแตวนัที่    23  เมษายน  2544 
(ใชแทนขอ บังคับฉบับเดิม  เลขทะเบียนขอบังคัยที่ อ.003636) 
 
 

(นายเรืองชยั  บุญญานันต) 
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

รองนายทะเบยีนสหกรณ  ปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ 


