
   

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด 

*************** 
หมวดที่ 1 

ชื่อ ประเภท วันจดทะเบียน และที่ตั้งส ำนักงำน 
 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภท วันจดทะเบียน และที่ตั้งส ำนักงำน 
 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพยครูตรัง จ ำกัด 
 ชื่อภำษำอังกฤษ Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. (TTSCC) 
 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 วันจดทะเบียน  4  พฤษภำคม  2502 
 ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่ 111 ถนนวิเศษกุล ซอย 5 ต ำบลทับเที่ยง อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  สหกรณ์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้ ตำมมติที่ประชุมใหญ่พิจำรณำเห็นสมควร โดยแจง้ให้ 
นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบและให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย 
 
ข้อ 2. ตรำของสหกรณ์  ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะดังน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกัน 3 วง ซึ่งมีจุดศูนย์กลำงร่วมกัน และวงกลมมีเส้นรัศมี วงใน 1.5 
ซม. วงกลำง 2.25 ซม. วงนอก 2.35 ซม. ตำมล ำดับ ในวงกลมในมีรูปเกลียวเชือก 1 เกลียว วงกลมนอก 
ส่วนบนของเกลียวเชือก ใส่ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ำกัด”  ส่วนล่ำงของเกลียว เป็นชื่อภำษำอังกฤษ 
“Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. ” ตรำจะใช้สีส่วนไหนอย่ำงไร ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเป็นผู้ก ำหนด 

ควำมหมำยของรูปตรำ สมำชิกแต่ละคนเปรียบเสมือนเส้นใยของเกลียวเชือก แต่เมื่อทุก ๆ 
คนได้ร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวด ำเนินงำนตำมหลักกำรสหกรณ์ร่วมกัน คือ ช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
และร่วมด ำเนินธุรกิจ ก็จะมีควำมม่ันคงในชีวิตประดุจดังเกลียวเชือก 
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หมวดที ่2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 3  วัตถุประสงค์   
สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และสังคม  ของบรรดำ 

สมำชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์  ด้วยกำรร่วมกันด ำเนินธุรกิจใน 
ข้อต่อไปน้ี  

(1) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้ในทำงอันมั่น 
       คงได้รับประโยชน์ตำมสมควร 
(2)  ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก 
(3)  รับฝำกเงินจำกสมำชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(4)  จัดหำทุนเพื่อกิจกำรของสหกรณ์ 
(5)  ให้เงินกู้แก่สมำชิก 
(6)  ด ำเนินกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรเคหะ 
(7)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(8)  ออกตั๋วสัญญำใช้เงินหรือตรำสำรกำรเงิน 
(9)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือ สหกรณ์อื่น 

        (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 
   (11) ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
   (12) ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ โอนรับจ ำนองหรือรับจ ำน ำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิก หรือของ 
           สมำชิก 
       (13) จัดให้ได้มำ ซื้อถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ์ ครอบครองกู้ยืม เช่ำ เช่ำซื้อ รับโอนสิทธิ กำรเช่ำ 

          หรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ จ ำนองหรือ จ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สิน 
  (14) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจ อันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจ 
          กำรของสหกรณ์ 

         (15) ฝำกหรือลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 
    (16) ฝำกหรือลงทุนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 
    (17) ให้สวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
    (18) ร่วมมือกับทำงรำชกำรสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น 

      เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 
    (19) ด ำเนินธุรกิจหรือกิจกำรอย่ำงอื่น บรรดำที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในกำรจัดให้ส ำเร็จตำม 
            วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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หมวดที ่ 3 
ทุน 

ข้อ 4. ทุน   
สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

 (1)  ออกหุ้น 
 (2)  รับฝำกเงินจำกสมำชิก 
 (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน และตรำสำรทำงกำรเงิน 
 (4)  สะสมเงินส ำรองและทุนอ่ืน ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
หุ้น 

ข้อ 5. กำรออกหุ้น   
สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน มีมูลค่ำหุ้นหุ้นละสิบบำท ผู้เป็นสมำชิกเท่ำน้ัน จึงจะ 

ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ 
 
ข้อ 6. กำรถือหุ้น  

สมำชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่ำงน้อยหน่ึงหุ้น แต่จะถือหุ้นเกินกว่ำหน่ึงในห้ำของ 
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้ สมำชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็นสมำชิก ตำม
อัตรำส่วนของจ ำนวนเงินได้รำยเดือนของตน ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มค่ำครองชีพ หรือเงิน  
ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และหมำยถึงบ ำนำญ  
ตำมกฏหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย 
  ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของ 
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท ำได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อผู้จัดกำร 
  สมำชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจำกที่กล่ำวไว้ในข้อ 39 และจะถอนคืนหุ้น   
ในระหว่ำงที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 
ข้อ 7. กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  

กำรช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือนน้ัน ให้ช ำระโดยวิธีหักจำกเงินได้รำยเดือนของสมำชิกในวัน 
จ่ำยเงินได้รำยเดือนประจ ำเดือนน้ัน ทุก ๆ เดือน  

ในกำรช ำระค่ำหุ้นสมำชิก สมำชิกจะน ำค่ำหุ้นหักลบกลบหน้ีกับสหกรณ์ไม่ได้ และสมำชิกมี 
ควำมรับผิดเพียงไม่เกินจ ำนวนค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 
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  ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่ำหุ้นของสมำชิกเพื่อ
ช ำระหน้ีให้แก่เจ้ำหนี้ตำมมำตรำ 42 แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  

เมื่อสมำชิกมีค ำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ 
สมำชิกน้ันตกอยู่ในพฤติกรรม อันท ำให้ไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนโดยเจตนำอัน
ไม่สุจริตของตน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะอนุญำตให้สมำชิกน้ัน มิต้องช ำระเงินค่ำหุ้น  รำยเดอืนชั่ว
ระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ 8. กำรงดส่งช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  

สมำชิกที่ได้ส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนได้ไม่น้อยกว่ำ 96 งวดแล้วจะงดส่งช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน 
ต่อไปหรือลดลงโดยไม่มีเศษของสิบบำทก็ได้ โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร แต่
ปีหน่ึง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำสองครั้งไม่ได้ 
 
ข้อ 9. กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  

สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกถือให้สมำชิกแต่ละคน  ทรำบทุกสิ้นปีทำงบัญชี 
หมวดที ่4 

กำรด ำเนินงำน 
 

“ข้อ 10. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์” 
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรสหกรณ์ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ใน 

กิจกำรอันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรน้ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะมอบหมำยให้กรรมกำรคน
หน่ึงหรือหลำยคน หรือผู้จัดกำร ท ำกำรแทนก็ได้  
  ส่วนกำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันธ์สหกรณ์  เว้นแต่จะ
ก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับน้ีให้ปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้กำรจ ำนองซึ่งสหกรณ์ 
เป็นผู้จ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย หรือผู้จัดกำร หรือผู้ที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย รวมสองคน 

(2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวง นอกจำกที่กล่ำวใน (1) ข้ำงบนน้ี จะต้อง 
ลงลำยมือชื่อของผู้จัดกำร และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน และ 
ตรำสำรทำงกำรเงินของสหกรณ์น้ัน ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็นส ำคัญด้วย  
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วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน 
ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน  

ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมและกำรค้ ำประกันส ำหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็น 
และสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำน้ีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
  ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงิน 
กู้ยืมส ำหรับปีใด ก็ใช้วงเงินกู้ยืมส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
 
ข้อ 12. กำรกู้ยืมเงินและกำรค้ ำประกัน  

สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำสำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด  
ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  ทั้งน้ี จะต้อง
อยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมและกำรค้ ำประกันประจ ำปี ตำมข้อ 11 
 

กำรรับฝำกเงิน 
ข้อ 13.  กำรรับฝำกเงิน  

สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝำกประเภทประจ ำจำกสมำชิกหรือสมำชิก 
สมทบ หรือสหกรณ์อื่น ได้ตำมระเบียบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน  สหกรณ์ 
  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด     
ในระเบียบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง ตำมหลักเกณฑ์ และ วิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

กำรให้เงินกู้ 
ข้อ 14. กำรให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอำจให้ได้แก่ 
  (1) สมำชิกของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อื่น 
  กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกน้ัน ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ 
ตำมข้อบังคับน้ี และตำมระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อก ำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันส ำหรับเงินกู้ 
ล ำดับแห่งกำรให้เงินกู้ เงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้ และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกน้ัน 
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  กำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นน้ัน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเม่ือสหกรณ์มี 
เงินทุนเหลือจำกกำรให้กู้แก่สมำชิกแล้ว 
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  สมำชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์น้ี ต้องเสนอค ำขอกู้เงินตำมแบบ 
และระเบียบของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ 
 
ข้อ 15. ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้  

เงินกู้ซึ่งให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพำะเพื่อกำรอันจ ำเป็นหรือมีประโยชน์ 
ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 
  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่องและกวดขันกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้ตรงตำมควำม 
มุ่งหมำยที่ให้เงินกู้น้ัน 
 
ข้อ 16. ประเภทและจ ำกัดแห่งเงินกู้  

สหกรณ์อำจให้เงินกู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภท และจ ำกัดดังต่อไปน้ี 
  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วน และมี
ควำมประสงค์ขอกู้เงนิ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้กู้เงินเพื่อเหตุน้ันได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) เงินกู้สำมัญ ในกรณีที่สมำชิกมีควำมประสงค์ขอกู้เงินส ำหรับใช้จ่ำยเงิน เพื่อกำรอัน
จ ำเป็น หรือมีประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ตำม
ระเบียบของ สหกรณ์ 
  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม
ฐำนะควำมม่ันคงหรือกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ โดยจ ำนวน เกินกว่ำจ ำกัดที่สมำชิก
น้ันอำจได้รับเงินกู้สำมัญ (ตำมที่กล่ำวใน(2) ข้ำงบนน้ี) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้กู้พิเศษแก่สมำชิกนั้น
ได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงินกู้ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีกำร และต้องมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกู้  

ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น ในอัตรำตำมที่ 
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  ดอกเบี้ยน้ันให้คิดเป็นรำยวัน ตำมจ ำนวนเงินต้นคงเหลือตำมระเบียบว่ำด้วยเงินให้กู้ ที ่
สหกรณ์ก ำหนด 
 
ข้อ 18. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้  

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำควบคุมให้เงินกู้ทุกรำยมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง 
ผู้กู้  จะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 



   

- 7 - 
 
  ในกรณีอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดังต่อไปน้ี ให้ถือว่ำเงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก ำหนดส่ง 
คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชักช้ำ 
 (1) เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
 (2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ว่ำผู้กู้น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้น้ัน 
 (3) เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด หรือหลักทรัพย์ที่จ ำนอง หรือจ ำน ำ
ไว้บกพร่องไม่ว่ำกรณีใด ๆ ให้ถือว่ำหน้ีเงินกู้น้ันเป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที 
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้จัดกำรแก้ไขให้คืนดี 
 (4) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหน้ี ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกัน เป็นเวลำถึงสองเดือน หรือผิดนัด
กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำน้ันถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหน่ึง ๆ 
  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันจะต้องช ำระหน้ีแทนผู้กู้ตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน และไม่สำมำรถช ำระ
หน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงในครำวเดียวได้ เมื่อผู้ค้ ำประกันร้องขอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผู้ค้ ำ
ประกันช ำระเป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนตำมที่ผู้กู้ได้ท ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ หรือลดจ ำนวน
เงินงวดช ำระหน้ี และเพิ่มเงินงวดช ำระหนี้รำยเดือนจนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จสิ้นก็ได้ สุดแต่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเห็นสมควร 
 
ข้อ 19. ควำมผูกพันของผู้กู้ และผู้ค้ ำประกัน  

ผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตนประสงค์จะขอโอน หรือย้ำย หรือลำออกจำก 
รำชกำรหรืองำนประจ ำตำมข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรช ำระหน้ีซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมำชิกอยู่ตำมข้อ 44) 
 

กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 
ข้อ 20. เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปน้ี 

1. ฝำกในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
2. ฝำกในธนำคำร หรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

แก่สหกรณ์ 
3. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ 
4. ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
5. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์อื่น 
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6. ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวก หรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำร
ของสหกรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 

7. ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 
 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ 
 

ข้อ 21. กำรบัญชีของสหกรณ์  
ให้สหกรณ์จัดท ำบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้น 

สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี 
  เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดท ำงบดุล รวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุนตำมแบบที่นำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
 
ข้อ 22. กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  และรับรองแล้วต่อที่ 
ประชุมใหญ่ เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในหน่ึงร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี  
  กำรเสนองบดุล ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
  ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำงบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมน้ันไปยังสมำชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ 
ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน 
  ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบดุลไปยัง 
นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ 
  อน่ึง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่
ส ำนักงำน สหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดูได้ 

 
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 

 
ข้อ 23. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  

เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำ 
สหกรณ์มีก ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิและเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำร 
สหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 
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  ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อำจจะ 
จัดสรรได้ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นให้แก่สมำชิกในอัตรำไม่เกินอัตรำที่กฏหมำยว่ำด้วย สหกรณ์

ก ำหนดแห่งค่ำหุ้นที่ช ำระแล้วของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ 
อน่ึง ถ้ำ 

สหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลตำม (4) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดด้วย จ ำนวน
เงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีน้ัน ก็ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำ แล้ว 

  ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นที่สมำชิกได้ช ำระต่อสหกรณ์ภำยในวันที่เจ็ด 
ของเดือนมีระยะเวลำส ำหรับค ำนวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมำชิกช ำระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนจ ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมำชิกน้ัน ๆ ได้
ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยปีใด 
มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนส ำหรับปีน้ัน เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไร
สุทธิ 
 (4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีน้ัน  จนกว่ำจะมีจ ำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้น ดังกล่ำว  ทุนรักษำระดับ
อัตรำเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้น ตำม (1)   

  (5) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ทุนสำธำรณประโยชน์น้ี  
ให้สหกรณ์สะสมไว้ส ำหรับใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำโดยทั่วไป หรือเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์หรือ 
สำธำรณประโยชน์ หรือกำรกุศลตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  (6) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือกองทุนต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
  (7) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ำมี) ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
 

ทุนส ำรอง 
 
ข้อ 24. ที่มำแห่งทุนส ำรอง  

นอกจำกจัดสรรก ำไรสุทธิตำมข้อ 23 แล้ว บรรดำเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่ 
 สหกรณ์ ถ้ำผู้ยกให้มิได้ระบุว่ำให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะก็ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
  อน่ึง จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุ

ควำม ก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 
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  ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะ ให้ที่ประชุมใหญ่

จัดสรรตำมข้อ 23 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็

ดี ยอดงเงินจ ำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

 
ข้อ 25. สภำพแห่งทุนส ำรอง  

ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิก จะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ 
ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
  ทุนส ำรองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยกำรขำดทุน อันหำกบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข้ำบัญชี
ทุนส ำรอง ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียน แยกจำกสหกรณ์เดิม     ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ 
สหกรณ์ 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสำรอื่น ๆ 
   
ข้อ 26. ทะเบียนและบัญชี  

ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่น ๆ  ตลอดจนสมุดรำยงำนกำร 
ประชุมและบัญชีตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด และตำมที่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร

เห็นสมควรให้มีขึ้น  เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งกำร
เปล่ียนแปลงต่อนำยทะเบียน สหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 
  สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำง 
เวลำท ำงำน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินกู้ของสมำชิกรำยอื่นไม่ได้  
นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกน้ัน และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 
 
ข้อ 27. กฏหมำยและข้อบังคับ  

ให้สหกรณ์จัดให้มีพระรำชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำช 
บัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์น้ีไว้  ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ สมำชิกและ
ผู้สนใจอำจตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 
  

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรตรวจตรำควบคุม 
 
ข้อ 28. กำรตรวจสอบบัญชี  

บัญชีของสหกรณ์น้ัน  ต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง 
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นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 
ข้อ 29. กำรตรวจตรำควบคุม  

นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมได้ 
ทั้งอำจเรียก และเข้ำร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ 
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสำรและใบส ำคัญต่ำง ๆ ของสหกรณ์ได้ 
  ทั้งน้ี ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรก อ ำนวยควำมสะดวก และชี้แจงข้อควำมในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ให้ทรำบตำมควำมประสงค์ 
 
ข้อ 30. กำรส่งรำยงำนหรือรำยงำน  

ให้สหกรณ์ส่งรำยงำนหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ตำม 
แบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนน้ันก ำหนด 

 
หมวดท่ี 5 
สมำชิก 

 
ข้อ 31. สมำชิก สมำชิกสหกรณ์คือ 

(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อ ผู้จะเป็นสมำชิกของสหกรณ์  
และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ และได้ช ำระค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว 
(3) สมำชิกสมทบ สหกรณ์อำจจะเปิดรับสมำชิกสมทบได้ตำมประกำศที่นำยทะเบียนก ำหนด  

โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
 
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมำชิก สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 

(3)   ก.เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้รับ
เงินเดือนจำกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำจังหวัดตรัง และหรือเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
ลูกจ้ำงประจ ำในหน่วยงำนซึ่งอยู่ในกำรก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำจังหวัดตรัง หรือ   
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     ข. เป็นสมำชิกคุรุสภำซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนในจังหวัด  
         ตรังหรือ  
     ค. เป็นพนักงำนครูเทศบำล หรือพนักงำนเทศบำล ซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ หรือลูกจ้ำง 
         ประจ ำซึ่งท ำงำนประจ ำในสถำนศึกษำของเทศบำลในจังหวัดตรัง หรือ 

      ง. เป็นเจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงประจ ำในสหกรณ์น้ี  หรือ 
      จ. เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ ซึ่งได้รับเงินเดือนประจ ำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำจังหวัดตรัง  
                   หรือ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตรัง หรือพนักงำนเทศบำลตำมข้อ ค.ในจังหวัดตรัง 
      ฉ. เป็นข้ำรำชกำร หรือ ลูกจ้ำงประจ ำซึ่งได้รับเงินเดือนจำกวิทยำลัยพลศึกษำจังหวัดตรัง ศูนย์ 
                   กำรกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดตรัง หอสมุดแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดตรัง ส ำนัก 
                   งำนวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และ ส ำนักพระพุทธศำสนำจังหวัดตรัง 
 (4) เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 

(5) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 
(6) (ก) สมำชิกสมทบ มีคุณสมบัติดังน้ี 

1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
2. เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
3. เป็นผู้มีควำมประพฤติและมีนิสัยดีงำม 
4. มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิน 
5. เป็นบุตร คู่สมรสหรือบิดำ มำรดำ ของสมำชิก 

     (ข) กำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นใบสมัคร  ตำมแบบใบ  
         สมัคร และ ระยะเวลำที่สหกรณ์ก ำหนด 

กรณีผู้สมัครเป็นสมำชิกสมทบได้ปฏิบัติงำนอยู่ในหน่วยงำนทำงรำชกำรในจังหวัด

ตรัง ต้องให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนน้ันรับรองตำมข้อ 6.(ก) 6.3 และข้อ 6.4 กรณีผู้สมัคร
เป็นสมำชิกสมทบ มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวกับสมำชิก ให้สมำชิกที่เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส เป็นผู้รับรองตำมข้อ 6(ก) ข้อ 6.3 และ ข้อ 6.4 ด้วย 

    (ค)  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้สมัครเป็นสมำชิกสมทบจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ให้ 
            สหกรณ์คนละ 100 บำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำน้ีให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์ และจะจ่ำย 
           คืนไม่ได้  
    (ง)  กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบต้องลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ 
           กับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และช ำระค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของสหกรณ์  ให้เสร็จ ภำยใน 
           ระยะ เวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้ว จึงจะได้สิทธิในฐำนะ 
            สมำชิกสมทบ  สมำชิกสมทบ เมื่อได้สิทธิในฐำนะสมทบแล้ว มีสทิธิดังต่อไปน้ี 
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1. มีสิทธิถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ใน

ขณะน้ัน 
2. มีสิทธิฝำกเงินเฉพำะประเภทเงินฝำกประจ ำกับสหกรณ์ 
3. มีสิทธิได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 80 ของจ ำนวนค่ำ

หุ้น และเงินฝำกที่สมำชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์เวลำน้ัน 
4. มีสิทธิค้ ำประกันเงินกู้ 

   5. มีสิทธิเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประชุมใหญ่ แต่งดออกเสียงลงคะแนน 
   6. มีสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำอบรม และได้รับค่ำตอบแทนในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ 

อบรมที่สหกรณ์จัดให้ 
 7. มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลตำมหุ้น และรับเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจ 
 8. มีสิทธิในกองทุนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยสมำชิก 
สมทบ 
สมำชิกสมทบมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 
2. สนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

     (จ) กำรใช้ข้อบังคับแก่สมำชิกสมทบ ให้น ำควำมตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ำกัด  
           เรื่องหุ้นตำมข้อ 4 และ ข้อ 5 เรื่องกำรจัดสรรก ำไรตำมข้อ 23 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
           ข้อ 39 กำรขำดจำกสมำชิกภำพตำมข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45 และ   
           ข้อ 46 มำใช้บังคับแก่สมำชิกสมทบโดยอนุโลม 
     (ฉ) ควำมรับผิดของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ำกัด  เพียง 

           ไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 

ข้อ 33. กำรเป็นสมำชิก 
ผู้สมคัรเข้ำเป็นสมำชิก (รวมทั้งสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นประสงค์จะเข้ำเป็นสมำชิก  

ตำมข้อ 37)  ตำมข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชำของ
ผู้สมัครคนหน่ึงรับรอง แต่ถ้ำผู้สมัครเป็นผู้อยู่ในต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง และผู้สมัครที่เป็น
สมำชิกคุรุสภำซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนในจังหวัดตรัง ต้องให้ผู้จัดกำร
โรงเรียนของตนรับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้จัดกำรของโรงเรียนก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็น 
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์น้ัน ต้องให้ผู้จัดกำรรับรอง ส่วนข้ำรำชกำรบ ำนำญให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำร
บ ำนำญสังกัดอยู่รับรอง  
  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้แล้ว เสนอเรื่องกำรรับสมำชิก
เข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 



   

- 14 - 
   

ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครขอ 
ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขำด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำ
เป็นสมำชิกในกรณีดังว่ำน้ี ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกที่มำประชุม 
 
ข้อ 34. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  

ผู้เข้ำเป็นสมำชิกจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บำท ค่ำ 
ธรรมเนียมแรกเข้ำน้ีให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 
ข้อ 35. กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิก  

ผู้เข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิก  กับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 
และช ำระค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด เมื่อได้
ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึงจะถือว่ำได้สิทธิในฐำนะสมำชิก 
 
ข้อ 36. สมำชิกย้ำยสังกัด  

สมำชิกที่ย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดน้ัน หำกสหกรณ์น้ันมีข้อบังคับให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้ และ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิกน้ันมีควำมประสงค์ให้โอนเงินค่ำหุ้น
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ี ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้ำเป็นสมำชิกใหม่ สหกรณ์ก็จัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น และ
เงินกู้ (ถ้ำมี )  ที่สมำชิกน้ันมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
ข้อ 37. กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อื่น  

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ำย หรือโอนมำรับรำชกำรในสังกัดตำมข้อ 32(3) หำก 
ประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดในข้อ 33 และจะได้สิทธิในฐำนะ
สมำชิกตำมข้อ 35 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกกับได้ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และ 
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุ้นให้สหกรณ์น้ีแล้ว 
  กำรับโอนเงินค่ำหุ้นและกำรปฎิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมน้ัน ให้เป็นไปตำม 
ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
ข้อ 38. กำรเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่  

สมำชิกใดมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยใน 
สิบห้ำวัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
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กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 
ข้อ 39. กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์  

สมำชิกจะท ำเป็นหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลำยคน  เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมี 
อยู่ในสหกรณ์เมื่อตนตำยน้ัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่ำน้ี ต้องท ำตำม
ลักษณะพินัยกรรม 
  ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้วก็
ต้องท ำเป็นหนังสือลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมำชิกตำย สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดำที่สมำชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนปประโยชนที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิ ได้รับเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวน้ัน    ทั้งน้ี ตำมข้อก ำหนดในข้อ 45 วรรคแรก และข้อ 46  
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
 

ข้อ 40. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ   สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
  (1) ตำย 
  (2) ลำออกจำกสหกรณ์ 
  (3) วิกลจริต 
  (4) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
  (5) ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 32(3) โดยมีควำมผิด 
  (6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
 
ข้อ 41. กำรลำออกจำกสหกรณ์  

สมำชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกันอำจลำออกจำกสหกรณ์ได้  
โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบ
พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญำตแล้วจึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร 
สอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อน
ได้แล้ว ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย 
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  สมำชิกผู้มีหน้ีสินอยู่กับสหกรณ์ในฐำนะผู้ค้ ำประกัน หำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอนุญำต 
ให้ลำออก สมำชิกผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้ค้ ำประกันต่อไป จนกว่ำจะเปลี่ยนสมำชิกเป็น ผู้
ค้ ำประกันรำยใหม่แทนแล้ว 
  กำรพิจำรณำให้สมำชิกผู้มีหน้ีอยู่กับสหกรณ์ ในฐำนะผู้ค้ ำประกันออกจำกสหกรณ์  และไม่ 
สำมำรถปฏิบัติตำมวรรคแรกได้ จะต้องมีมติสองในสำมของคณะกรรมกำรที่ประชุม 
 
ข้อ 42. กำรให้ออกจำกสหกรณ์  

สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ดังต่อไปน้ี 
(1) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก หรือไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตำม

ข้อ 35 
(2) ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดส่งรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดยมิได้รับ   

อนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 (3) น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 

(4) ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี  ภำยในระยะเวลำที่ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(5) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือผิดนัดกำร
ส่ง เงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำน้ันถึงสำมครำว ส ำหรับเงินกู้รำยหน่ึง ๆ  

(6) ไม้ให้ข้อควำมจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก หรือเมื่อจะก่อ
ควำม  ผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกัน หรือเมื่อมีควำมผูกพันในหน้ีสิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรอืมติของสหกรณ์ หรือประพฤติกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็น
ว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฎิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบพิจำรณำ ปรำกฎว่ำสมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น 
น้ีและได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำร ที่อยู่ใน
ที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกน้ันถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
  สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อประธำนกรรมกำรภำยในสำมสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ทรำบกำรให้ออก และให้ประธำนกรรมกำรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในครำวถัดไป ค ำวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด 
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ข้อ 43. กำรจ ำหน่ำยชื่อออกจำกทะเบียนสมำชิกและกำรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่  

ในกรณีที่สมำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
จ ำหน่ำยชื่อออกจำกทะเบียน สมำชิก แล้วเสนอเรื่องสมำชิกออกให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญครำวถัดไปทรำบ 
 
ข้อ 44. สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด 
  สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 32 (3) โดยไม่มี
ควำมผิด เว้นแต่ออกเพรำะตำย หรือวิกลจริต หรือต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย ถ้ำมิได้ลำออกจำกสหกรณ์
ด้วย ก ็
ให้ถือว่ำคงเป็นสมำชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมำชิกเช่นว่ำน้ัน อำจได้รับเงินกู้
จำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้ข้อบังคับอยู่ในปัจจุบัน 
 
ข้อ 45. กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดสมำชิกภำพ  

ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 40(1) (2) (3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ำย 
ค่ำหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ 
โดยเฉพำะค่ำหุ้นน้ันผู้มีสิทธิ์ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนส ำหรับ
ปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส ำหรับปีที่ออก
น้ันด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีน้ันแล้ว ก็ได้สุดแต่จะเลือกส่วนเงินฝำก และ
ดอกเบี้ยน้ัน สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับน้ีและในระเบียบของ 
สหกรณ์ 
  ถ้ำในปีใดจ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจำกสมำชิกขำดสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน 
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ
สมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิก
ภำพเนื่องจำกตนได้โอน หรือย้ำยหรืออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 32(3) โดยไม่มีควำมผิดน้ัน 
คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรอำจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
  ในกรณีที่สมำชิกขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 40(4) สหกรณ์จ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก 
เงินปัน และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฏหมำย
ล้มละลำย 
  ในกรณีที่สมำชิกขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุข้อ 40(5) (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงิน 
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควร 
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจ ำปีที่ออกจำกสหกรณ์หรือหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุ้น 
ภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลในปีน้ันภำยหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ 
ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณ์จะจ่ำยได้ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับนี้  และใน 
ระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 46. กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  

ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินดังกล่ำวในข้อ 45 น้ัน สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิก 
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
 

ข้อ 47. ควำมรับผิดของสมำชิก  
สมำชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ 

มูลค่ำหุ้นที่ตนถือ  
หมวดที ่6 

กำรประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 48. กำรประชุมใหญ่สำมัญ 
  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมำชิกมำประชุมกันเป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรภ ภำยใน
เก้ำสิบวัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และมอบหมำยกำรทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เรียกประชุมปีละหน่ึงครั้ง
ภำยในหน่ึงร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 
 
ข้อ 49 กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ 
  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ จะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็
ได ้แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ หรือในกรณีที่ สหกรณ์ขำดทุนเกินกึ่ง
ของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิชักช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ 
สหกรณ์ทรำบ 
  สมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คน หรือผู้แทนสมำชิก ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนผู้แทนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำห้ำ
สิบคน ลงลำยมือชื่อ ท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญก็ได้   
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  ในกรณีที่สมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ  
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับค ำร้องขอ ถ้ำ
คณะกรรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ให้นำย
ทะเบียน สหกรณ์มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในระยะเวลำตำมที่เห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ 50. กำรประชุมใหญ่  
 ให้มีกำรประชุมประกอบโดยผู้แทนสมำชิก และจ ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหน่ึงร้อยคนไม่ได้ 
 
ข้อ 51 กำรเลือกต้ังผู้แทนสมำชิก 

(1) สมำชิกเท่ำน้ันที่มีสิทธิ ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมำชิก 
(2) กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก ให้รวมสมำชิกแต่ละสังกัดของสมำชิกเป็นเขตเลือกตั้ง จ ำนวน 15 

เขตเลือกตั้ง โดยให้สมำชิกแต่ละเขตเป็นผู้เลือกตั้งในเขตของตนตำมจ ำนวนผู้แทนสมำชิกที่มีใน
เขต ซึ่งคณะกรรมกำรจะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรเลือกตั้ง     ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน แต่คณะกรรมกำร
ต้องก ำหนดให้มีผู้แทนแต่ละเขตตำมอัตรำส่วน สมำชิกไม่เกิน 50 คน ต่อผู้แทนสมำชิก 1 คน 
ถ้ำเศษ จ ำนวนของสมำชิกดังกล่ำว   เกินคร่ึงหนึ่งให้เลือกผู้แทนสมำชิกให้อีก 1 คน อน่ึงจ ำนวน
ผู้แทนสมำชิกต้องไม่น้อยกว่ำ 100 คน 

(3) กำรด ำรงต ำแหน่งของผู้แทนสมำชิก มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง  
ถ้ำยัง ไม่มีกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมำชิกคนเดิมอยู่ในต ำแหน่งต่อไปพลำง 

               ก่อน 
(4) กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนสมำชิก ผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

4.1 ลำออก 
4.2 ออกตำมวำระ 
4.3 ขำดจำกสมำชิกภำพ 

(5) ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่งไม่ว่ำ 
      ประกำรใด ๆ จนท ำให้จ ำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถึง 100 คน หรือ ไม่ถึง 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ 
      แทนสมำชิกทั้งหมด ให้สหกรณ์ด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกตำมจ ำนวนที่ว่ำง และให้ผู้แทน 
      สมำชิกที่ได้รับกำรเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
      ให้สหกรณ์ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก 
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ข้อ 52. กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  

เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง วัน เวลำ สถำนที่ และเรื่องที่ประชุม 
ใหญ่ให้บรรดำสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันแต่ถ้ำกำรประชุมน้ันเป็นกำรด่วน 
อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งน้ีให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร เป็นผู้
ลงชื่อในหนังสือ และต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมบัญชีกลำงสหกรณ์ทรำบล่วงในโอกำส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทรำบด้วย 
 
ข้อ 53. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ 

กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนสมำชิก 
ทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่ำหน่ึงร้อยคน ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมำชิก ต้องมีผู้แทนสมำชิกมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้แทนสมำชิก ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำประชุมแทนตนไม่ได้ 
กำรประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิก แล้ว 

แต่กรณีมำประชุม  ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุม
ใหญ่ครั้งแรก ในกำรประชุมครั้งหลังน้ี ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกร้องขอให้
เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิก แล้วแต่กรณีมำประชุมไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบของจ ำนวน
สมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคน ก็ให้ถือว่ำเป็นองค์ประชุม แต่ถ้ำเป็นกำร
ประชุมวิสำมัญที่สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิก ร้องขอให้เรียกประชุมเม่ือสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกมำประชุมมี
จ ำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตำมที่กล่ำว ก็ขอให้งดประชุม   

 สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำดกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือ

เสียงข้ำงมำก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทน
สมำชิกซึ่งมำประชุม 

1. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
2. กำรควบสหกรณ์ 
3. กำรแยกสหกรณ์ 
4. กำรเลิกสหกรณ์ 

กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก สมำชิกที่ไม่ได้เป็นผู้แทนสมำชิก มีสิทธิเข้ำร่วม 
ประชุมใหญ่ในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็น     ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ได้   
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิเสนอปัญหำใด ๆ ให้ที่ประชุมลงมติ 
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ข้อ 54 อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่  

ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกำรของ 
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) รับทรำบเรื่องรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก  
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเป็นเข้ำสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 

  (2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 
           (3) พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

(5) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำร 
อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

  (6) พิจำรณำก ำหนดดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 
  (7) พิจำรณำและอนุมัติแผนงำนและงบประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
  (8) พิจำรณำแก้ไข้เพิ่มเติมของบังคับ 

(9) รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม 
สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมำชิกอยู่ 

(10) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียน 
สหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(11) ก ำหนดรูปกำรณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

หมวดที ่7 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 
ข้อ 55  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง จำกสมำชิก 
 กำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธำนกรรมกำรหนึ่งคนและกรรมกำรอื่นอีกสิบสี่ 
คน ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งระหว่ำงกันเองเป็นรองประธำนกรรมกำรหน่ึงคนหรือหลำยคน 
เลขำนุกำร 1 คน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 1 คน ด้วยก็ได้ นอกน้ันเป็นกรรมกำร 
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ข้อ 56. วำระอยู่ในต ำแหน่งของกรรมกำร 

วำระอยู่ในต ำแหน่งให้กรรมกำรด ำเนินกำรอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
ในวำระเริ่มแรก ของกำรใช้ข้อบังคับน้ี เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจ ำนวนกรรมกำรที่เหลือ
ให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจับฉลำกและให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมกำร
ด ำเนินกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนให้ครบตำมจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำร ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำร
ที่อยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระออกจำกต ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
  ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรถูกจับฉลำกออก กรรมกำรที่ยังไม่พ้นจำกต ำแหน่งมีสิทธิที่สมัคร
เข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำรได้ โดยไม่ต้องลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร 
  ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับ
กำรเลือกตั้งใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้ เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรในวำระชุดแรก และให้น ำควำมในวรรค
หน่ึงมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
  กรรมกำรด ำเนินกำร ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่
เกินสองวำระติดต่อกัน  
  ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  
 
ข้อ 57.  ห้ำมมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือผู้จัดกำร 

(1) เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำโดยทุจริ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน  

           ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร 

          ตำมมำตรำ 22(4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจำกต ำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ 

สมำชิกซึ่งเคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะสองปีทำงบัญชี 
ถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่กำรผิดนัดน้ันไม่ได้เกิดข้ึนจำกกำรกระท ำของตนเอง และผู้ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำ สหกรณ์ไม่มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
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ข้อ 58. กำรจัดสรรกรรมกำรด ำเนินกำร 

กำรจัดสรรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวน 15 คน ให้ใช้เขตกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก 
ตำมข้อ 51(2) เป็นเขตสรรหำกรรมกำร กำรสรรหำกรรมกำรของแต่ละเขตให้ผู้แทนสมำชิกในเขตเป็นผู้ 
สรรหำจำกสมำชิกในเขตน้ัน 
 
ข้อ 59. กำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ และเลือกต้ังเป็น กรรมกำร ประธำนกรรมกำร และกำรใช้สิทธิกำร
สรรหำ และ เลือกตั้ง 

กำรสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ผู้สมัครสังกัดเขตใด สมัครเข้ำรับกำรสรรหำใน
เขต 

น้ัน และ ต้องสมัครเข้ำรับกำรสรรหำก่อนวันประชุมใหญ่ ตำมประกำศของสหกรณ์ 
กำรสมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ผู้สมัครต้องสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็น 

กรรมกำรและต้องสมัครก่อนวันประชุมใหญ่ ตำมประกำศของสหกรณ์ 
กำรสรรหำและเลือกตั้งต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร ให้ผู้แทนสมำชิกในเขตเป็นผู้สรรหำ 

กรรมกำรจำกผู้สมัครเป็นกรรมกำรในเขตน้ัน โดยวิธีลงคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำร 
สรรหำ ถ้ำคะแนนเท่ำกันให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ำกันน้ันจับฉลำก ผู้จับฉลำกได้เป็นผู้ได้รับกำรสรรหำ แล้วน ำ
รำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรสรรหำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร  

กรณีในเขตใดที่มีผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำเพียงคนเดียว ให้เสนอชื่อผู้สมัครผู้น้ันต่อที่ประชุม 
ใหญ่ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

กรณีมีเหตุให้ไม่สำมำรถสรรหำกรรมกำรในเขตใดได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกผู้แทนสมำชิกใน
เขตน้ัน ที่เข้ำประชุมเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

กำรเลือกตั้งต ำแหน่งประธำนกรรมกำรให้ผู้แทนสมำชิกทุกเขตเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธี 
ลงคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ถ้ำคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนเท่ำกันน้ันจับฉลำก ผู้
จับฉลำกได้เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง ทั้งน้ี ผู้สมัครที่ไม่ได้รับกำรสรรหำและเลือกตั้งเป็นกรรมกำรไม่ต้องนับ
คะแนนในต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 

กรณีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่มีผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้ง ก่อนวันประชุมใหญ่หรือมี 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกตั้ง  แต่ไม่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรทุกรำยเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถนับคะแนน
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรได้ในวันประชุมใหญ่ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกกรรมกำรด ำเนินกำร เป็น
ประธำนกรรมกำร 
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ข้อ 60. ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ 
  ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลง ก่อนถึงครำวออกตำมวำระเว้นแต่กำรว่ำงลงเพรำะ
เหตุที่ถูกนำยทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้ออกให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่เหลืออยู่ ด ำเนินกำรต่อไป   จนกว่ำจะมี
กำรประชุมใหญ่ครำวต่อไป แต่ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรลดลงเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุมให้กรรมกำรที่
เหลือจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้นโดยเร็ว 
  ในกรณี ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง ก่อนถึงครำวออกตำมวำระให้กรรมกำร
ด ำเนินกำรที่เหลือจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญ เพื่อเลือกตั้งประธำนกรรมกำรโดยเร็ว โดยให้น ำควำมตำม
ข้อ 56 มำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรเหลืออยู่ นับถึงวัน
สิ้นปีทำงบัญชี    ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และมีรองประธำนกรรมกำรกับกรรมกำรอ่ืน ปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดย
ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อสหกรณ์ อำจให้มีกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรในครำวประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปีครำวถัดไปก็ได้ 
  กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงให้อยู่ในต ำแหน่งได้    เท่ำ
ก ำหนดเวลำ ตำมวำระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 
ข้อ 61. อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง  

ก. ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและควบคุม 

       กำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

       และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
(4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ 
      ระเบียบ มติ หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน 

กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง 
(2) ปฏิบัติกำรตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 
(3) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ  

ระเบียบ มติหรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
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 (ค) เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง  
(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำรแล้วแต่กรณี 
(4) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 

       มติ  หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
 
ข้อ 62. ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง 
  กรรมกำรด ำเนินกำรน้ัน ให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละไม่เกินสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้ำเม่ือ
ครบก ำหนดแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้ง กรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ก็ให้กรรมกำรชุดเดิมอยู่ในต ำแหน่งต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของ 
สหกรณ์ 
 
ข้อ 63. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  

กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปน้ี 
(5) ถึงครำวออกตำมวำระ 
(6) ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ 
(4) เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์น้ี 
(7) ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
(8) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรำยตัว 
(9) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรำยตัว 

 
ข้อ 64. กำรประชุมและองค์ประชุม  

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีกำรประชุมกันเดือนละ 
ครั้งเป็นอย่ำงน้อย 
  ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือผู้ช่วยเลขำนุกำร หรือ 
ผู้จัดกำร นัดเรียกประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้ ในกรณีที่เป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลง 
แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส ำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรส่งเสริมสหกรณ์   
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบด้วยทุกครั้ง 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่ง 
หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อ 65. อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำร  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมข้อ 
บังคับและตำมมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมเจริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปน้ี 

(1) ด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมำชิกปฏิบัติกำร
ต่ำง ๆ ตำมข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์  

(2) พิจำรณำในกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับฝำก กำรกู้ยืมเงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำกหรือลงทุน   
เงินของสหกรณ์ 

(3) ก ำหนด และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำนประจ ำปีแสดงผล 
           กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงำน และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่  

 (6) เสนอก ำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำร 
                ด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอ่ืน และที่ปรึกษำ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ 

(7) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำงและก ำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทนแก่ผู้จัดกำร ตลอดจน 
           ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรให้เป็นกำรถูกต้อง 

(8) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
(9) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำอุปกรณ์ 

  ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
(11) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

 (12) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรืออนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน เพื่อประโยชน์ในกำร  
                 ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 
 (13) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมข้อบันทึกของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์  
                 หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบ 
                 หมำย 
 (14) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตลอดจนสอด 
                  ส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจกำรณ์ของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 
 (15) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำร  หรือควำมเห็นของผู้จัดกำร 
                  หรือสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ 
 (16) เชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
                 ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร 
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 (17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมควำม หรือมอบ 
                  ข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด 
 (18) เสนอแผนงำน และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร เพือ่พัฒนำสหกรณ์ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นให้ที่ 
                 ประชุมใหญ่เสนอแนะและพิจำรณำ 
 (19) ท ำกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (20) พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้ำร่วมประชุมใหญ่ และออก 
                 เสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่ง 
                 สหกรณ์น้ีเป็นสมำชิก   ทั้งน้ี ตำมที่ข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย และ         
                หรือชุมนุมสหกรณ์ก ำหนดไว้ 

(21) พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รองประธำน 
                  กรรมกำร เลขำนุกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ตำมควำม 
                  เหมำะสม  

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 

ข้อ 66. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ถ้ำกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิบัต ิหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระท ำโดยประมำทเลินเล่อ 

เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้สหกรณ์ 
 

คณะกรรมกำรเงินกู้ 
 
ข้อ 67. คณะกรรมกำรเงินกู้  

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ จ ำนวนตำมที่เห็น 
สมควรเป็นกรรมกำรเงินกู้  โดยให้มีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหน่ึง และเลขำนุกำรคนหน่ึง นอกน้ันเป็น
กรรมกำร 
  คณะกรรมกำรเงินกู้ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่ง 
ตั้งคณะกรรมกำรเงินกู้น้ัน    
  ให้คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ต้องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ 
จ ำนวนกรรมกำรเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำร
ประชุมครำวถัดไป 
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ข้อ 68. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้  

ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรอนุมัติเงินกู้แก่สมำชิกตำมข้อบังคับ  
ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบ ควบคุม ให้เงินกู้มีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่ำ

หลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่องต้องก ำหนดให้ผู้กู้จัดกำรแก้ไขให้คืนดี 
(3) ดูแลกำรช ำระหน้ีของสมำชิกผู้กู้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

 (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อควำมจริง ในกรณีสมำชิกผู้กู้ขอผ่อนผันเวลำกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้
เงินกู้   หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้   เพื่อแสดงควำมเห็นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำผ่อน
ผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษ ให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์ 

 
คณะกรรมกำรศึกษำ 

 
ข้อ 69. คณะกรรมกำรศึกษำ  

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวน ไม่เกินห้ำคนเป็นคณะ 
กรรมกำรศึกษำ โดยให้มีต ำแหน่งเป็นประธำนคนหน่ึง และเลขำนุกำรคนหน่ึงนอกน้ันเป็นกรรมกำร 
  คณะกรรมกำรศึกษำให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำที่ก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่ง 
ตั้งกรรมกำรศึกษำน้ัน 
  ให้คณะกรรมกำรศึกษำประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำ หรอืเลำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวนของ
กรรมกำรศึกษำทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้คณะกรรมกำรศึกษำรำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำร

ประชุมครำวถัดไป 
ข้อ 70. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำ  

ให้คณะกรรมกำรศึกษำมีอ ำนำจและหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรตำมข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ 
ของ สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนมติ และค ำสั่งของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ให้กำรศึกษำอบรมสมำชิกและผู้ที่สนใจให้ทรำบถึงเจตนำรมย์ หลักวิธีกำร และกำร 
                บริหำรงำนของสหกรณ์ 

(2) ประชำสัมพันธ์ให้สมำชิก และบุคคลภำยนอก ได้ทรำบถึงผลงำนของสหกรณ์ที่ได้ 
                ด ำเนินงำนไป 

(3) ด ำเนินกำรในกำรหำผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก 
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(4) ให้กำรศึกษำอบรมแก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์ และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงรอบคอบ 
      ตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ 
(5) ศึกษำ และติดตำมข่ำวครำวเคล่ือนไหวด้ำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อื่น ทั้งใน และนอก 

                ประเทศ เพื่อน ำตัวอย่ำงที่ดีมำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำน ำมำบริกำรแก่สมำชิก 
 

ประธำนในที่ประชุม 
 
ข้อ 71. ประธำนในที่ประชุม ในกำรประชุมใหญ่ หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม  
ก็ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้   
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหน่ึงข้ึนเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวน้ัน 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรศึกษำ ให้ 
ประธำนกรรมกำรน้ัน ๆ เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวน้ัน  
 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม 
 
ข้อ 72. กำรออกเสียง  

สมำชิก หรือผู้แทนสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอื่น ๆ  ออกเสียงในที่ 
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ  สุดแต่กรณีได้เพียง
คนละหน่ึงเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว  ผู้นั้นจะออกเสียงใน 
เรื่องน้ันไม่ได้ 
 
ข้อ 73. กำรวินิจฉัยปัญหำ  เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  

กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ 
ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ  ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงชี้ขำดเว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ี ให้ถือเสียงสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกที่มำ
ประชุม 

(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) กำรเลิกสหกรณ์ 
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รำยงำนกำรประชุม 
 
ข้อ 74.  รำยงำนกำรประชุม  

ในกำรประชุมใหญ่ หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกำรประชุม
คณะกรรมกำร 

อื่น ๆ น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจำรณำวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีคนหน่ึงที่เข้ำ
ประชุมน้ัน ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
   

หมวดที ่8 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่อื่นของสหกรณ์ 

 
ข้อ 75. กำรจ้ำง และแต่งตั้งผู้จัดกำร  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรู้ควำม 
สำมำรถและควำมเหมำะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำร ในกำรจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ต้องท ำหนังสือสัญญำจ้ำงไว้
เป็นหลักฐำน และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในกำรแต่งต้ัง หรือจ้ำงผู้จัดกำร ต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่  
ดังก ำหนดไว้ในข้อ 76 เป็นลำยลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือก หรือ
สอบคัดเลือก  กำรแต่งต้ัง หรือจ้ำง  กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน  กำรให้สวัสดิกำร  และกำรให้ออกจำก
ต ำแหน่งของผู้จัดกำรสหกรณ์  
 
ข้อ 76. อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  

ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของ 
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ำเป็นสมำชิกลง
ลำยมือชื่อไว้ในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้น ตำมข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้น และชักจูงกำรถือหุ้น
ในสหกรณ์ 

(3) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และชักจูงกำรฝำกเงินในสหกรณ ์
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(4) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้ และด ำเนินกำรอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงินกู้ให้เป็นไปตำมแบบ  และระเบียบของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ 

(5) จัดท ำรำยละเอียดเงินค่ำหุ้น และเงินให้กู้แก่สมำชิกคงเหลือเป็นรำยบุคคล  ทุกระยะหกเดือน 
พร้อมกับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคลเฉพำะของสมำชิกนั้น 

(6) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบรวมถึง 
ก ำหนดหน้ำที่ และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชำ และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงเหล่ำน้ันให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับเงิน เรียกใบรับ หรือมีใบส ำคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบใน
กำรรับจ่ำยเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง รวบรวมใบส ำคัญ เอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ก ำหนด 

(8) รับผิดชอบ และดูแลในกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และ 
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(9) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
และ ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน  และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลด ำเนินงำนของ 
       สหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
(11) เข้ำร่วมประชุมชี้แจงในกำรประชุใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และประชุมคณะ 
          กรรมกำรอ่ืน ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม 

 (12) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
 (13) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่ใน 
                  สภำพ  อันดีและปลอดภัย 
 (14) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 (15) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำ ทำงรำชกำร 
                 ก ำหนด 
 (16) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์ หรือ 
                  ตำมที่ควรกระท ำ เพื่อให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 
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ข้อ 77. กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำรสหกรณ์  

ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลง และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดกำร 
ไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว ให้รองผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของสหกรณ์
ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดไว้เป็นผู้รักษำกำรแทน  
 
ข้อ 78. กำรเปล่ียนผู้จัดกำร  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำร 
ตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชี  และกำรเงิน กับบรรดำทรัพย์สิน  และหน้ีสินของสหกรณ์ตลอดจนจัดท ำงบดุล
ของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

 
   ข้อ 79. เจ้ำหน้ำที่อื่น  

นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำง และแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่อื่นตำมควำมจ ำ 
เป็นเพื่อปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ทั้งน้ี ตำมระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ก ำหนด 
 

ที่ปรึกษำ 
 
ข้อ 80.  ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิและควำม 
สำมำรถและเหมำะที่เป็นที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำทำงกฎหมำยและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ควำมเห็น
แนะน ำในกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 
ข้อ 81. ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 ผู้ตรวจสอบกิจกำร ที่ประชุมใหญ่อำจเลือกตั้งสมำชิก หรอืบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ  ควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ในด้ำนธุรกิจกำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ หรือกำรสหกรณ์คนหน่ึง หรือหลำยคนให้เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี 
 ที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึงด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์น้ี เป็นผู้
ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
 จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
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ข้อ 82. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  

ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำหน่ึงปีทำงบัญชีของสหกรณ์  ถ้ำเมื่อครบ 
ก ำหนดแล้วไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำง
ก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปน้ัน อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 
 
ข้อ 83. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร  

คณะผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวม 
ทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และกำรเงิน ตลอดทรัพย์สิน หน้ีสินทั้งปวงของ 
สหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐำน และควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ 
ของสหกรณ์ทั้งทำงวิชำกำร และทำงปฏิบัติ  ในกิจกำรน้ัน ๆ 

(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำง และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำงของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำง 
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินตำมประมำณกำรจ่ำยของสหกรณ์ 
(5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุงแผนงำน  
      ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจกำรอ่ืน ๆ ตำมที่ 

            เห็นสมควร หรือที่เห็นว่ำจะก่อให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจ 
            กำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือน  ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม 
            ประจ ำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

 

หมวดที ่9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 84. ระเบียบของสหกรณ์  
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี  และเพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
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(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงิน  
(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 
(5) ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง 
(6) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์ 
(7) ระเบียบว่ำด้วยที่ปรึกษำ 
(8) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก ำหนดไว้ให้มี  เพื่อสะดวก และเป็น 

 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ เฉพำะระเบียบข้อ (1) และระเบียบว่ำด้วยกำรให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืมเงิน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่น เมื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดใช้แล้วให้ส่งส ำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ 

 
ข้อ 85. กำรด ำเนินคดีเก่ียวกับควำมเสียหำย  

ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่ 
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตำมข้อ 84 (2) แต่มิได้ช ำระตำมที่เรียกก็ดี คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรือ
ฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุควำม 
 
ข้อ 86. กำรตีควำมในข้อบังคับ  

ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหำน้ันต่อนำยทะเบียน 
สหกรณ์เพื่อขอค ำแนะน ำ  และให้สหกรณ์ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 
ข้อ 87. กำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  

สหกรณ์อำจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนน 
เสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกที่มำประชุม  และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ 
เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  กำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับนั้นจึงจะเป็นอัน
สมบูรณ์ 
  กำรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระท ำได้ต่อเมื่อ 
ได้แจ้งข้อควำมที่เสนอให้พิจำรณำน้ันโดยเต็มส ำนวนไปให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำ พร้อมกับหนังสือแจ้งนัด
ประชุม 
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ข้อ 88. กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  

เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดกำรช ำระบัญชี  โดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมดอกเบี้ย และช ำระหน้ีสินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏ
ว่ำสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด ให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำยตำมล ำดับ  ดังต่อไปน้ี 
 (1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 
 (2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว แต่ไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

(3)จ่ำยเป็นเงินเฉล่ียคืนตำมข้อ 23(2) 
เงินที่จ่ำยตำมข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิ 

ที่สหกรณ์หำได้ในระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำมข้อ 23(4) ในปีน้ัน  
  ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนแก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตำมมติของท่ีประชุมใหญ ่หรือดว้ยควำมเห็นชอบของนำยทะเบยีนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้ภำยในสำม
เดือนนับแต่วันที่ช ำระบัญชีเสร็จ 
 
ข้อ 89. ในกรณีที่สหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำห้ำร้อยคน  

ภำยหลังที่ได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคับน้ีแล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทนสมำชิก ตำมข้อ 50 
 ให้เสร็จสิ้นก่อนกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไป 
ข้อ 90. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้  

ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งและระเบียบ 
ปฏิบัติของนำยทะเบียนสหกรณม์ำใช้เป็นสว่นหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ 

บทเฉพำะกำล 
ข้อ 91. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

91.1 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีถือ
ใช้ ให้ด ำรงต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 

91.2 ระเบียบใด ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับน้ี ให้ถือ
ตำมระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่ำสหกรณ์จะได้ก ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

ที่ประชุมใหญ่วิสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด  ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9 
 ตุลำคม 2542 ได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ อ.010139 และ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 41 ใน
ครำวประชุมคร้ังที่ 11 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2542 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ ทั้งน้ี 
ตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว 
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            (ลงชื่อ)   สุเมธ  รอดรัตน์        ประธำนกรรมกำร 
                       ( นำยสุเมธ  รอดรัตน์ ) 
 
      (ลงชื่อ)  ถนอม  ทองขุนด ำ   เลขำนุกำร 
              (นำยถนอม  ทองขุนด ำ) 
 

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 (ลงชื่อ)    จิตรกร  สำมประดิษฐ์ ต ำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดตรัง 
                   ( นำยจิตรกร  สำมประดิษฐ์ ) 

 
  (ลงชื่อ)   ทนงศักดิ์  ช ำนำญเหนำะ      ต ำแหน่ง สหกรณ์อ ำเภอเมืองตรัง 
                   ( นำยทนงศักดิ์  ช ำนำญเหนำะ ) 
 
 
 
                      ส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
               ( นำยสุเมธ  รอดรัตน์ ) 
                  ประธำนกรรมกำร 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
       
        
  
      
      
                    
 
       
 
   
 
 
 
 
 
 



   

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัด 

Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. ( TTSCC ) 

เลขท่ี 111 ถนนวิเศษกุล ซอย 5 อ ำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.075-218543,225026 - 7 โทรสำร.075-211992 
 

               
 
 
 
 
 

              เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 26/10914 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ.013943 

 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นำยทะเบียนสหกรณ์ 
ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ ำกัดไว้แล้วตั้งแต่วันที ่13 มิถุนำยน 
2543 ( ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.010139 ) 
 
 

ภิรมย์  ศรีจันทร์ 
( นำยภิรมย์  ศรีจันทร์ ) 

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

นำยทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 
 
 


