
 
 

ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั 

พ.ศ.2563 

ทีประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั เมือวนัที 8 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.2563 

ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของสหกรณแ์ละนายทะเบียนสหกรณ ์ไดร้บัจดทะเบียนแลว้ซงึมีความ

ดงันี 

ขอ้ที  . ข้อบังคบันีเรียกว่า “ ขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรวพ์ิษณุโลก จาํกัด  แกไ้ขเพิมเติม                

(ฉบบั ที ) พ.ศ.2563 ” 

ขอ้ที  . ขอ้บงัคบันใีหใ้ชบ้งัคบัตงัแตว่นัถดัจากวนัทีนายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน  

ตามมติของทีประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดัเมือวนัที 8 เดือน กุมภาพนัธ ์

พ.ศ.2563 ไดล้งมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ขขอ้บังคบัโดยยกเลิกขอ้บังคบัสหกรณ์เสียทงัหมดและใหใ้ชข้อ้บังคบัฉบับนี

แทนซงึนายทะเบียนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบียนแลว้มคีวามดงันี 

ขอ้บงัคบันีเรยีกว่า “ ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก  จาํกดั  พ.ศ.2563 ” 

ขอ้บงัคบันีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีนายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน  

ใหย้กเลิกขอ้บังคบัสหกรณท์ีมีอยู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณฉ์บบัทีใชบ้งัคบั นบัแตว่นัทีขอ้บงัคบัสหกรณ์

ฉบบันีมีผลบังคบัใช ้

คาํจาํกดัความแห่งขอ้บังคบันี 

“สหกรณ”์ หมายความว่า  สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั 

“ขอ้บงัคบั” หมายความวา่ ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์

พิษณุโลก จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ”หมายความวา่รองประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก 

จาํกดั 

 “กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกัด 

“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั 

“กลุม่สมาชิก” หมายความว่า กลุ่มสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณโุลก จาํกดั 

“ผูแ้ทนสมาชกิ” หมายความวา่ ผูแ้ทนสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั 

“เจา้หนา้ทีสหกรณ”์หมายความว่า ผูท้ีสหกรณจ์า้งไวป้ฏิบติังานในสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว์

พิษณุโลก จาํกดั



ข้อบังคับ 

 

สหกรณอ์อมทรัพยไ์ทยแอโรวพ์ษิณุโลก จาํกัด 

พ.ศ. 2563 

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

หมวด  1 

ชอื ประเภทและทตีงัสาํนักงาน 

ข้อ  .  ชอื  ประเภทและทตีังสาํนักงาน 

 ชอื  สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก  จาํกัด 

   SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

 ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์

 ทตีังสาํนักงาน เลขที 230  ถนน เต็งหนาม – กระบัง หมูที่ 7   

   ตาํบล หวัรอ  อาํเภอ เมืองพิษณุโลก   

   จงัหวดั พิษณุโลก รหสัไปรษณีย ์65000 

 

 

สหกรณ์อาจย้ายทีตังสาํนักงานไดต้ามทีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร    

โดยแจ้งใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์กรมส่งเสริมสหกรณ ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ราบ  และใหปิ้ด

ประกาศไวที้สาํนกังานของสหกรณเ์ดิม  สาํนกังานสว่นราชการสหกรณ ์ และทีว่าการอาํเภอแห่งทอ้งที

สหกรณต์งัอยู่เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บังคบัในการประชุม

ใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

 ตราของสหกรณม์ีรูปลกัษณะดังนี        

       

 

       ชือสหกรณ ์    หมายความว่า   สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรว ์

    พิษณโุลก  จาํกดั 

       

       เหรียญสตางค ์   หมายความว่า   การเก็บออมและสะสม 

            ทรพัยเ์พือมวลสมาชิก 
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หมวด  2 

วัตถุประสงคแ์ละอาํนาจกระทาํการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค ์  สหกรณน์ีมีวตัถปุระสงคเ์พือส่งเสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและ

สงัคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซงึกนัและกนัตามหลกัสหกรณ ์  รวมทังใน

ขอ้ตอ่ไปน ี

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรพัย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตน

ไวใ้นทางอนัมนัคงและไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 

(2) สง่เสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซงึกนัและกนัในหมูส่มาชิก 

(3) ใหบ้รกิารทางการเงินแกส่มาชิก 

(4) จดัหาทนุและบริการสินเชือเพือการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ 

(5) รว่มมือกับสหกรณอ์ืน  สนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย  ชุมนมุสหกรณ ์ 

องคก์ร  ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรฐัเพือส่งเสริมและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ ์

(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชมุชน 

ข้อ 3. อาํนาจกระทาํการ เพือใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องสหกรณ ์ ใหส้หกรณม์ีอาํนาจ

กระทาํการ ดงัต่อไปนี 

(1) รบัฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ์ืนหรอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

(2) จดัหาทนุเพือดาํเนินกิจการตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(3) ใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชิก 

(4) ใหส้หกรณอื์นกูย้ืมเงิน 

(5) ซือหุน้ของธนาคารซงึมีวตัถปุระสงคเ์พือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ ์

(6) ซือหุน้ของชุมนุมสหกรณห์รือสหกรณอื์น 

(7) ซือหุน้ของสถาบนัทีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือสง่เสริมความ

เจริญแกก่ิจการของสหกรณ ์

(8) ซือหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืรฐัวิสาหกิจ 

(9) ออกตวัสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณแ์หง่ชาติกาํหนด 

(11) ดาํเนินการใหกู้ยื้มเพือการเคหะ 
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(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั 

(13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(14) ขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 

หรอืบคุคลอนืใด 

(15) กระทาํการต่าง ๆ ตามทีอนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ เพือใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงคที์กล่าวขา้งตน้  รวมถงึ  ซือ ถือกรรมสิทธิหรือทรพัยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  เช่าหรือ

ใหเ้ช่า  เช่าซือหรือให้เช่าซือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ  ขายหรือจาํหน่าย  

จาํนองหรอืรบัจาํนอง  จาํนาํหรือรบัจาํนาํ  ดว้ยวิธีอืนใด  ซงึทรพัยส์นิแก่สมาชิกหรอืของสมาชิก 

หมวด  3 

ทุน 

ข้อ 4. ทมีาของทุน  สหกรณอ์าจหาทนุเพือดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี 

(1) ออกหุน้ 

(2) รบัฝากเงิน 

(3) กูยื้มเงนิและรบัเงินจากการออกตวัสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงนิอย่างอืน 

(4) สะสมทนุสาํรองและทนุอืน ๆ 

(5) รบัเงินอดุหนนุหรือทรพัยส์ินทีมีผูย้กให ้

หุน้ 

ข้อ 5. การออกหุน้ สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไมจ่าํกดัจาํนวน  มีมลูคา่หุน้ละสบิบาท 

ข้อ 6. การถอืหุน้ สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระคา่หุน้เป็นรายเดือนตงัแต่เดือนแรกทีเขา้เป็น

สมาชิกตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  และเงินทีจ่าย

ควบกบัเงินเดือนหรือคา่จา้งประจาํ  ซงึสมาชิกไดร้บัจากหนว่ยงานตน้สงักดั   

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตราทีกาํหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ หรือจะขอซือหุ ้นเพิมขึนอีกเมือใดก็ย่อมทําได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการแต่จาํนวนหุน้ทงัหมดตอ้งไมเ่กินหนงึในหา้ของหุน้ทีชาํระแลว้ทงัหมด 

สมาชิกจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหวา่งทีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้
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เมือสมาชิกภาพของสมาชิกสินสดุลง  สหกรณมี์สิทธินาํเงินตามมูลค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยู่มา

หักกลบ ลบหนีทีสมาชิกผูกพันตอ้งชาํระหนีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณมี์ฐานะเป็นเจา้หนีบุริมสิทธิ

พิเศษเหนือเงินคา่หุน้นนั 

ข้อ 7. การชาํระค่าหุ้นรายเดอืน  การชาํระคา่หุน้รายเดือนนัน ใหช้าํระโดยวิธีหกัจากเงิน

ไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนนั ๆ ทกุเดือน 

เมือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า

สมาชิกนัน   ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึนดว้ย

เจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนันมิตอ้งชาํระค่าหุน้ราย

เดือนชวัระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเหน็สมควรก็ได ้

ข้อ 8. การงดชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกทีไดช้าํระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่า แปด

สิบสี เดือนหรือเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า หนึงแสนบาท และไม่มีหนีสินอยู่ตอ่สหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้

หรือผูค้าํประกัน จะงดชาํระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้

ความจาํนงเป็นหนงัสือตอ่คณะ กรรมการดาํเนินการ 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น  สหกรณจ์ะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีสมาชิกชาํระเต็มมลูค่า

แลว้ใหส้มาชิกแตล่ะคนทราบทุกสินปีทางบญัชีของสหกรณ ์

หมวด  4 

การดาํเนินงาน 

ข้อ10. การรับฝากเงนิ สหกรณอ์าจรบัฝากเงินประเภทออมทรพัยห์รือประเภทประจาํจาก

สมาชิกหรือสหกรณห์รอืสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์งึมีสมาชิกของสมาคมนันไม่นอ้ยกว่ากงึหนึงเป็น

สมาชิกของสหกรณ ์ทงันี ตามระเบียบของสหกรณท์ีไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝากและอืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณที์ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์

ใหส้หกรณด์าํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

การใหเ้งินกู ้

ข้อ11. การใหเ้งินกู้ เงินกูน้นัอาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ ์

(2) สหกรณอื์น  

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนนั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ด ้

ตามขอ้บังคบันีและตามระเบียบของสหกรณ ์
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ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกู ้  ประเภทและจาํกัดแห่ง

เงินกู ้    หลกัประกันสาํหรับเงินกู ้ ลาํดับแห่งการใหเ้งินกู ้ การกาํหนดอัตราดอกเบียเงินกู ้ การส่ง

เงินงวดชาํระหนีเงินกู ้ การควบคมุหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ ์

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ์นืนนั  คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต้่อเมือสหกรณมี์

เงินทนุเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณที์ไดร้บัความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ ์

สมาชิกหรือสหกรณอื์นซงึประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณน์ี  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและ

ระเบียบของสหกรณที์กาํหนดไว ้

ข้อ12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูซ้ึงใหแ้ก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ไดแ้ต่

เฉพาะเพือการอนัจาํเป็นหรอืมีประโยชนต์ามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความ

มุง่หมายทีใหเ้งนิกูน้นั 

ข้อ13. ประเภทแหง่เงนิกู้ สหกรณอ์าจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 

(1) เงนิกู้เพอืเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทีสมาชิกมีเหตฉุกุเฉินหรอืเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน 

และมีความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พือเหตุนันไดต้ามระเบียบของ

สหกรณ ์

(2) เงนิกู้สามัญ   ในกรณีทีสมาชิกมคีวามประสงคข์อกูเ้งินสาํหรบัใชจ้่าย เพือการ

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชนต์า่ง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนัน

ไดต้ามระเบียบของ สหกรณ ์

(3) เงินกู้พิเศษ  เมือสหกรณมี์ฐานะการเงินกา้วหนา้พอทีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ 

เพือสง่เสริมฐานะความมนัคงหรอืเพือการเคหะ หรือก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการ

ดาํเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนนัไดต้ามทีเห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแตล่ะ

อย่างของเงินกู้ประเภทนี  ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ  และตอ้งมีหลักประกันตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ14. ดอกเบียเงินกู้ ใหส้หกรณเ์รียกดอกเบียเงินกูทุ้กประเภททีใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรา

ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมือ
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คณะกรรมการดาํเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสาํหรบัเงินกูร้ายใดบกพรอ่งผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดี

ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนงึดงัต่อไปนีใหถื้อวา่เงนิกูไ้มว่่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน

โดยสินเชิง  พรอ้มทงัดอกเบียในทนัที  โดยมิพักตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมอืสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 

(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่าผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุง่หมายที

ใหเ้งินกูน้นั 

(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลักประกันสาํหรับเงินกู ้รายใดเกิด

บกพรอ่งและผูกู้ ้มไิดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสอง

เดือน   หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดชาํระหนีดงัว่านนัถึงสามคราวสาํหรบัเงินกูร้ายหนงึ ๆ 

ในกรณีทีผูค้าํประกนัจะตอ้งรบัผิดชาํระหนีแทนผูกู้ต้ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ชาํระหนีนันโดยสินเชิงได ้ เมือผูค้าํประกันรอ้งขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผันใหผู้้คาํ

ประกนัชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้ แตท่ังนีตอ้งไมเ่กินจาํนวนงวดสาํหรบัเงินกูป้ระเภท

นนั ๆ 

ข้อ16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คําประกัน    ผูกู้ห้รือผู้คาํประกันตอ้งรบัผูกพันว่า  ถา้

ตนประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ย หรืองานประจาํตามขอ้ 32 ( )  จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให ้ สหกรณ์

ทราบและจดัการชาํระหนีสินซงึตนมีอยู่ตอ่สหกรณใ์หเ้สรจ็สินเสยีก่อน   

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ ์

ข้อ17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ ์  เงินของสหกรณ์นนัสหกรณ์อาจฝากหรือ

ลงทุนไดต้ามทีกาํหนดไวใ้นวัตถุประสงคข์องสหกรณ ์ และตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกาํหนด  ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้าํนึงถึงความมนัคงและประโยชนส์ูงสุดที

สหกรณห์รือสมาชกิจะไดร้บั 

การกู้ยืมเงินหรือการคาํประกัน 

ข้อ18. วงเงินกู้ยืมหรือการคาํประกัน    ทีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูยื้มหรือการคาํ

ประกันสาํหรับปีหนึง ๆ ไวต้ามทีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน  วงเงินซึงกาํหนดดังว่านีตอ้ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
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ถา้ทีประชุมใหญ่ยังมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณย์ังมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน

กูยื้มหรอืการคาํประกนัสาํหรบัปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือการคาํประกนัสาํหรบัปีก่อนไปพลาง 

ข้อ19. การกู้ยมืเงินหรือการคําประกัน  สหกรณอ์าจกูยื้มเงิน  หรือออกตวัสญัญาใชเ้งิน 

หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอืนใด  สาํหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไ์ดต้ามที

คณะกรรมการดาํเนินการ    เห็นสมควร  ทงันี  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูยื้มหรือการคาํประกนัประจาํปี

ตามขอ้ 18 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ ์

ข้อ20. การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน

กิจการ  อนัเกียวกับบุคคลภายนอก เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี  ใหป้ฏิบตัิดงันี 

( ) หนังสือกู ้ยืมซึงสหกรณ์เป็นผู ้กู ้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจาํนองซึง

สหกรณเ์ป็น  ผูจ้าํนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ ์ และในนิติกรรมอืน ๆ  จะตอ้งลงลายมือชือของ

ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรญัญิก  หรือกรรมการผู้ที

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 

( ) การรบัฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทังปวง  นอกจากทีกล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนนี

จะตอ้งลงลายมอืชือของผูจ้ัดการ  หรอืผูท้ีไดร้บัมอบหมาย 

อนงึ  ในหนงัสือกูยื้มซงึสหกรณเ์ป็นผูกู้ยื้ม  ใบสงัจ่ายเงิน  ใบรบัเงิน  เช็ค ตวัสญัญาใชเ้งิน

และตราสารการเงินของสหกรณน์ัน ตอ้งประทบัตราของสหกรณ ์ (ถา้ม)ี  เป็นสาํคญัดว้ย 

ข้อ21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ

รบัผิดชอบของผูจ้ดัการ  ทงันี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ22. การบัญชขีองสหกรณ ์ ใหส้หกรณจ์ดัใหมี้การทาํบัญชีตามแบบและรายการทีนาย

ทะเบียนสหกรณก์าํหนด  และเก็บรกัษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที้สาํนกังานสหกรณ์

ภายในระยะเวลาที นายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

ใหบ้ันทึกรายการในบัญชีเกียวกบักระแสเงินสดของสหกรณใ์นวนัทีเกิดเหตนุนั  สาํหรบัเหตุ

อืนทีไม่เกียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัทีมีเหตอุนัจะตอ้ง

บนัทึกรายการนนั  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีทีสมบูรณโ์ดยครบถว้น 

ใหส้หกรณจ์ดัทาํงบดุลอย่างนอ้ยครงัหนึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี

ของสหกรณซ์งึตอ้งมีรายการแสดงสินทรพัย ์หนีสิน และทุนของสหกรณ ์กบัทงับัญชีกาํไรขาดทุนตาม

แบบทนีายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณใ์หสิ้นสดุ  ณ  วนัที 31ธันวาคม ของทกุปี 
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ข้อ23. การเสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึง

ผูส้อบบัญชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้เพืออนุมตัิในทีประชุมใหญ่  ภายในหนึงรอ้ยหา้สิบวนันบัแต่

วนัสินปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต์่อที

ประชุมใหญ่ดว้ยในคราวทีเสนองบดุล และใหส้่งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียน

สหกรณภ์ายในสามสิบวนั นบัแตว่นัทีมีการประชมุใหญ่ 

อนึง ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พรอ้มทัง

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณไ์ว ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณเ์พือใหส้มาชิกขอตรวจดู

ไดโ้ดยไมต่อ้งเสียคา่ธรรมเนียม 

ข้อ24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ์   ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้  

สมดุรายงานการประชมุ  ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึน 

ใหส้หกรณส์่งสาํเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณภ์ายในเกา้สิบ

วนันบัแต่  วนัทีจดทะเบียน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อนาย

ทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนันบัแตว่นัสินปีทางบญัชีของสหกรณ ์

สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  สาํนกังานของสหกรณใ์นระหว่าง

เวลาทาํงาน  แตจ่ะดบูญัชหีรือทะเบียนเกียวกบัเงินคา่หุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอืนไม่ได ้ 

นอกจากจะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนนั  และไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบัญชแีละการกาํกับดูแลสหกรณ ์

ข้อ25. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน์นัตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ

หนงึครงัตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรบัรองทวัไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด  

โดยผูส้อบบญัชีซงึ นายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตงั 

ข้อ26. การกํากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ ์ 

ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบัญชี หรือพนกังานเจา้หน้าทีซงึนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย มีอาํนาจ

ออกคาํสงัเป็นหนังสือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  

ผูจ้ัดการ  เจา้หนา้ที  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณม์าชีแจงขอ้เท็จจริงเกียวกับการดาํเนินกิจการของ

สหกรณ์  หรือใหส้่งเอกสารเกียวกับการดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้และมีอาํนาจเขา้ไป

ตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณร์ะหว่างเวลาทาํงานของสหกรณไ์ด ้
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ทงันี  ใหผู้ซ้ึงเกียวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือและให้

คาํชแีจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณส์่งรายการหรือรายงานเกียวกับกิจการ

ของสหกรณต์อ่หน่วยงานทีกาํกบัดแูล ตามแบบและระยะเวลาทีหนว่ยงานนนักาํหนด 

กาํไรสุทธิประจาํปี 

ข้อ 28. การจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  เมอืสินปีทางบัญชีและไดปิ้ดบัญชีตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีทีรบัรองโดยทัวไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณ์มกีาํไรสทุธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไมน่อ้ย

กว่ารอ้ยละสิบของกาํไรสทุธิ  และเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราทีกาํหนด

ในกฎกระทรวงในอตัรารอ้ยละหนึงของกาํไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมืนบาท 

กาํไรสุทธิประจาํปีทีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน  ทีประชุมใหญ่อาจจะ

จดัสรรไดด้งัต่อไปนี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ทีชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แตต่อ้งไม่เกินอตัราทีกาํหนดใน

กฎกระทรวง   โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึง  ถา้สหกรณถ์อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล

ตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรบัปีใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทงัสินทีจ่ายสาํหรบัปีนนัก็ตอ้งไม่

เกินอตัราดงักลา่วมาแลว้ 

                       (2)   เป็นเงินเฉลียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีสมาชิกไดท้าํไวก้ับสหกรณ์ใน

ระหว่างปีตามมติทีประชุมใหญ่ เวน้แต่สมาชิกทีผิดนัดการชาํระหนีสหกรณ์ มิใหไ้ดร้ับเงินเฉลียคืน

สาํหรบัปีนนั  

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ทีของสหกรณไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของกาํไร

สทุธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณต์ามทีมีอยู่ในวนัสินปีนนั  ทุนรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งทีประชุมใหญ่  

เพือจา่ยเป็นเงินปันผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5)   เป็นทุนเพือการศกึษาอบรมทางสหกรณไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของกาํไรสทุธิ ตาม

ระเบียบของสหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของกาํไรสุทธิ   ตามระเบียบของ

สหกรณ ์

(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว           

ไมเ่กิน  รอ้ยละสบิของกาํไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ ์
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 ( ) เป็นทุนเพือช่วยเหลือสมาชิกผูค้าํประกันเงินกูไ้ม่เกินรอ้ยละสิบของกาํไรสุทธิ

ตามระเบียบของสหกรณ ์

 ( ) เป็นทุนเพือจัดตังสํานักงานหรือทุนอืน ๆ เพือเสริมสร้างความมันคงให้แก่

สหกรณ ์

(10) กาํไรสทุธิส่วนทีเหลือ (ถา้ม)ี ใหจ้ดัสรรเป็นทนุสาํรองทงัสนิ 

ทุนสาํรอง 

ข้อ29. ทมีาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกาํไรสทุธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงิน

อุดหนุนหรือทรพัยส์ินทีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ ์ ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้าํหนดว่าใหใ้ชเ้พือการใด ใหจ้ัดสรรเงิน

อดุหนนุหรือทรพัยส์นินนัเป็นทนุสาํรองของสหกรณ ์

อนงึ  จาํนวนเงินซึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกรอ้งจนพ้นกาํหนด

อายุความ   ก็ใหส้มทบจาํนวนเงนินนัเป็นทนุสาํรอง 

กาํไรสทุธิประจาํปีของสหกรณซ์งึคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ีประชุมใหญ่จดัสรร

ตามขอ้ 28 หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตดัจาํนวนให้

นอ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจาํนวน ดงักลา่วใหส้มทบเป็นทนุสาํรองทงัสิน 

ข้อ30. สภาพแห่งทุนสํารอง  ทุนสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ

แบ่งปันกนัไมไ่ด ้หรอืจะเรียกรอ้งแมส่้วนใดสว่นหนึงก็ไมไ่ด ้

ทุนสาํรองนีจะถอนจากบัญชีไดเ้พือชดเชยการขาดทุนอนัหากบังเกิดขึน หรือเพือจดัสรรเขา้

บญัชีทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณใ์หมท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณเ์ดิม 

 

หมวด 5 

สมาชกิ 

ข้อ31. สมาชกิ สมาชิกสหกรณน์ีคือ 

(1) ผูที้มีชือและลงลายมอืชือในบญัชีรายชือผูซ้งึจะเป็นสมาชิกของสหกรณแ์ละได้

ชาํระ    ค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัทีไดล้งลายมือชือในทะเบียนสมาชิก

และไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 

ข้อ 32. คุณสมบัตขิองสมาชกิ สมาชิกตอ้งมสีญัชาติไทยและมคีณุสมบตัิดงันี 

 (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
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 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ 

 (3) เป็นหรือเคยเป็นพนักงานประจาํของ บริษัทไทยแอโรว ์จาํกัด โรงงานพิษณุโลก  

และบรษัิทในเครือหรอื เป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ทีสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกดั  

 (4) เป็นผูม้คีวามประพฤติและนิสยัดีงาม 

 (5) มไิดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ์ืนทีมีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน” 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชกิ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บังคบัตอ้งยืนใบสมคัรถึงสหกรณ์

ตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้ังคับบัญชาของผู้สมคัรในตาํแหน่งไม่ตาํกว่าหัวหนา้งานคนหนึง

รบัรอง  แตถ่า้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตาํกว่าหวัหนา้แผนกก็ไมต่อ้งมผีูร้บัรอง 

เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นทีพอใจว่าผูส้มคัรมคีุณสมบัติถูกตอ้ง

ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้  ทงัเห็นเป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชิกไดก้็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนนัลงลายมือชือ

ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาํระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนทีจะถือให้

ครบถว้นแลว้เสนอเรืองการรบัสมาชิกเขา้ใหมใ่หที้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

คณะกรรมการดาํเนินการไมย่อมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตผุลใดๆเมือผูส้มคัรรอ้งขอ

ก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการนาํเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด มติแห่งทีประชุมใหญ่ให้

รบัเขา้เป็นสมาชิก ในกรณีดงัว่านี ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึง

มาประชมุ 

ข้อ /   สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกทีย้ายหรือโอนไปปฏิบัติงานตามคาํสงัของ

บริษัทในสาขาอืนทีมิใช่สาขาพิษณุโลก  และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยซ์ึง

ตงัขึนในสาขานนัมีขอ้บังคับใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการ  ไดมี้มติใหร้บัเขา้

เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนนัมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูท้ีตนทีมีอยู่ในสหกรณน์ีไป

ยงัสหกรณที์ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณก์็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้  เงินกูแ้ละเงินฝาก(ถา้มี)  

ทีสมาชิกนนัมอียูต่อ่สหกรณใ์หต้ามวิธีการทีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ ์

  ข้อ /   การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อืน สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยส์าขาอืนซึง

ยา้ยหรือโอนมาตามคาํสงัของบริษัทตามขอ้ ( )  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหยื้นใบ

สมคัรถึงสหกรณ์เมือไดป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดในขอ้  ครบถว้นแลว้ก็จะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตาม

ขอ้  ทงันีเมือสหกรณท์ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมไดโ้อนเงินคา่หุน้ใหส้หกรณน์ีเสรจ็สินแลว้ 

  การรบัโอนเงนิคา่หุน้และการปฏิบัติเกียวกบัหนีสินทีมีอยู่ในสหกรณเ์ดิมนนัใหเ้ป็นไป

ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
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ข้อ34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

ใหแ้ก่สหกรณ ์ คนละ ห้าสิบ บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรียกคืน

ไมไ่ด ้

ข้อ 35. สิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชือของตนในทะเบียน

สมาชิกกบัชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้และคา่หุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้น  เมือไดป้ฏิบติัดงันีแลว้จึง

จะถอืว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมดีงันี 

(1) เขา้ประชมุใหญ่  เพือเสนอความคิดเหน็หรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขา้ชือเรยีกประชมุใหญ่วิสามญั 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตังเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ ์

(4) ไดร้บับริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ ์

(5) สิทธิอนื ๆ  ทกีาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อืนของสหกรณ ์

(ข) หนา้ทีของสมาชิก  มดีงันี 

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มต ิ และคาํสงัของสหกรณ ์

(2) เขา้ประชุมทกุครงัทีสหกรณน์ดัหมาย 

(3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ ์ เพือใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดแูลกิจการของสหกรณ ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาํเนินการเพือพัฒนาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและ

มนัคง 

ข้อ36. การเปลยีนแปลงชอื ชอืสกุล คาํนําหน้าชอื  สัญชาต ิ และทอียู่  สมาชิกคนใด

มีการเปลียนแปลงชือ   ชือสกลุ คาํนาํหนา้ชือ สญัชาติ และทีอยู่   ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบ

หา้วนันบัแตว่นัทีมกีารเปลียนแปลง 

การตังผู้รับโอนประโยชน ์

 ข้อ3 . การตังผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทาํหนังสือตังบุคคลหนึงหรือหลายคน

เป็นผูร้ ับโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืนใดจากสหกรณ์เมือตนถึงแก่ความตาย โดย

มอบไวแ้กส่หกรณเ์ป็นหลกัฐาน หนงัสือตงัผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านีตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตังผูร้ับโอนประโยชนที์ไดท้าํไว้แลว้      

ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้ 
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เมือสมาชิกตาย ใหส้หกรณแ์จง้ให้ผูร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์

จะจ่ายค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืนใดทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณค์ืนใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนที์ไดต้งัไว ้

หรอืถา้มิไดต้งัไว ้ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่า

เป็นทายาทผูม้สีิทธิไดร้บัเงินจาํนวนดงักล่าวนนั  ทงันี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 4  และขอ้ 4  

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรบัเงินผลประโยชนต์่อสหกรณภ์ายใน

กาํหนดหนึงปีนับแต่วันทีสมาชิกตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ ์ โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบัตรทีทาง

ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนัน ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมือ

คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายใน

สีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์ม่ยืนคาํขอรบัเงินผลประโยชน ์ หรือผูที้มีชือเป็นผูร้บั

โอนประโยชนท์ีสมาชิกไดจ้ัดทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมือพ้นกาํหนดอายุความฟ้องคดีให้

สหกรณโ์อนจาํนวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสาํรองของสหกรณท์ังสิน 

การขาดจากสมาชกิภาพ 

ข้อ . การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิก

ภาพ    เพราะเหตใุด ๆ  ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ 

(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

(5) ขาดคณุสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32 

(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ข้อ . การลาออกจากสหกรณ ์  สมาชิกผูไ้มม่ีหนีสินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํ

ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

และเมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บังคบัและอนุญาต

แลว้   จงึใหถ้ือวา่ออกจากสหกรณไ์ด ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือกรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บังคับ   ก็ใหถื้อว่าออก

จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราว

ถดัไปทราบดว้ย 
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ข้อ40. การให้ออกจากสหกรณ ์ สมาชิกอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างหนึง

อย่างใดดงัตอ่ไปนี 

(1) ไมช่าํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถงึสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวดทงันี

โดยมไิดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) นาํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุง่หมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส ําหรับเ งินกู ้ที เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง

เดือน  หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดชาํระหนีดงัว่านนัถึงสามคราวสาํหรบัเงินกูร้ายหนึง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกียวกับหนีสินของตนแก่สหกรณ์เมือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

หรือเมือจะก่อความผูกพันในหนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกัน หรือเมือมีความผูกพันใน

หนีสินตอ่สหกรณอ์ยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  มติ  และคาํสังของ

สหกรณห์รือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไมซ่ือสัตยส์ุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาํให้

เสือมเสียตอ่สหกรณห์รอืขบวนการสหกรณ ์ ไมว่่าโดยประการใด ๆ  

เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว

ขา้งตน้นีและไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการทีมอียู่ทงัหมดในขณะนนัแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนนัถูกใหอ้อกจากสหกรณ ์

สมาชิกทีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยใหย้ืนอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีทราบมติการใหอ้อก   คาํวินิจฉัยของทีประชุม

ใหญ่ใหเ้ป็นทีสดุ 

ข้อ4 . การถอนชอืสมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิ  ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์

ไมว่่าเพราะเหตใุด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ4 . การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีทีสมาชิก

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  (1) (2) (3) นนั สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยู่ใน

สหกรณใ์หก้่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน พรอ้มดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนคา้งจ่าย

บรรดาทีสมาชิกนนัมอียู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั  โดยเฉพาะคา่หุน้นนัผูม้ีสิทธิไดร้บัจะเรียกให้

สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนสาํหรบัปีทีออกนัน  หรือจะเรียกใหจ้่ายคืน
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หลงัจากวนัสินปีทางบัญชีทีออกโดยไดร้บัเงินปันผลและ เงินเฉลียคืนสาํหรบัปีทีออกนนัดว้ย ในเมือที

ประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีนนัแลว้ก็ไดส้ดุแต่จะเลือก  ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบียนนั  

สหกรณจ์ะจา่ยคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสิบ

แห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีมีอยู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่าย

คืนค่าหุ้นของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ

สมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพเนืองจากตนไดอ้อกจากงานประจาํตามขอ้ 32 ( ) โดยไมมี่ความผิดนนั 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้   (4)    สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  

เงินรบัฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยู่ในสหกรณค์ืนให้

ตามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 38 (5) (6) นนั สหกรณจ์ะจ่ายค่า

หุน้ เงินปันผล  และเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณค์ืนใหภ้ายใน

เวลาอนัสมควร โดยไมม่เีงิน  

ปันผลหรือเงินเฉลียคืนตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ ์หรือหากสมาชิกขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวันสินปี

โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนันภายหลังทีทีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบียนนัสหกรณจ์ะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณข์าดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนคา่หุน้แก่

สมาชิกทีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืน

ตอ่หุน้ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนาํทุนเรือนหุน้ทังหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสินทงัสิน

แลว้นาํมาเฉลียโดยใชจ้าํนวนหุน้ทังสนิเป็นฐานในการคาํนวณ 

             เมือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง

คาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่า

ตอ่หุน้ทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5 จนกว่าสหกรณไ์มมี่ยอดขาดทุนสะสม 

ข้อ . การหักจาํนวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ ์   ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน

ของสมาชิกตามขอ้ 4  นนั  ใหส้หกรณห์กัจาํนวนเงินซงึสมาชิกตอ้งรบัผิดตอ่สหกรณอ์อกก่อน 

ความรับผิดเพอืหนีสินของสหกรณ ์

ข้อ4 . ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพือหนีสินของสหกรณ์จาํกัด

เพียงไมเ่กินจาํนวนเงินคา่หุน้ทียงัส่งใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้ทีตนถือ 
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หมวด 6 

สมาชกิสมทบ 

ข้อ4 . สมาชกิสมทบ    สหกรณอ์าจรบัสมาชิกสมทบไดต้ามทีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมคีวามประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณเ์ป็นการ

ประจาํ 

 ข้อ  46. คุณสมบัตขิองสมาชกิสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดา มสีญัชาติไทย  บรรลนิุติภาวะ และ 

 ก.   เป็นบิดา มารดา คูส่มรส หรือบุตรของสมาชิก  หรอื 

 ข.  เป็นพนักงานสญัญาจา้งของบริษัทไทยแอโรว ์จาํกดั สาขาพิษณุโลก หรือ บริษัท 

 OUTSOURCE ทีมีพันธะสัญญากับบริษัทไทยแอโรว์ จาํกัด สาขาพิษณุโลก ทีผ่านการ

 ทดลองงาน 

(3) เป็นผูที้มคีวามประพฤติดีงาม 

(4) เป็นผูที้จะปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสงัของสหกรณ ์

(5) เป็นผูมี้ความประสงคจ์ะทาํธุรกิจหรอืใชบ้ริการจากสหกรณ ์

(6) ไมเ่คยลาออกจากสมาชิกสมทบของสหกรณ ์

( ) ไมเ่คยถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

( ) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอื์นทีมีวตัถปุระสงคใ์นการกูยื้มเงิน 

ข้อ . การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืนใบ

สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีกําหนดไวเ้มือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า

ผูส้มคัรมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามทีกาํหนดใน ขอ้  ทังเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิก

สมทบไดแ้ละตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมอืชือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

และคา่หุน้ตามทีจะถือครบถว้น 

ข้อ 48. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชกิสมทบ ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระ

คา่ธรรมเนียม แรกเขา้คนละหา้รอ้ยบาท และถือหุน้ครงัแรกเป็นจาํนวนไมน่อ้ยกว่าหนงึพนับาท เมอืได้

ปฏิบัติดังนีแลว้ จึงจะถือว่าไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถื้อว่าเป็นรายได้

ของสหกรณ ์จะเรียกคืนไมไ่ดไ้มว่่าดว้ยกรณีใด ๆ 

สมาชิกสมทบอาจเพิมหุน้เป็นครงัคราวอีกเท่าใดก็ได ้แต่ทังนีสมาชิกสมทบรายหนงึตอ้งมี

หุน้ รวมกนัแลว้ไม่เกินหนงึในหา้ของหุน้ทีชาํระแลว้ทงัหมดของสหกรณ ์ 
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 ข้อ 49. สิทธแิละหน้าทใีนฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ทีเฉพาะ

ในส่วนทีไมข่ัดกบักฎหมายสหกรณ ์  

  (ก ) สิทธขิองสมาชกิสมทบ  มีดังนี 

  (1) การถือหุน้ สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณอ์ย่างนอ้ยหนึงหุน้ 

แตไ่มเ่กินหนงึในหา้ของหุน้ทีชาํระแลว้ทงัหมด และใหไ้ดร้บัเงนิปันผลในอตัราเดียวกนักบัสมาชิก 

  (2) เงินเฉลียคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิไดร้บัเงินเฉลียคืนตามส่วนธุรกิจไดใ้นอตัรา

เดียวกนักบัสมาชิก 

  (3)  การรบัฝากเงิน สามารถกาํหนดใหส้มาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณไ์ด ้

ทงัเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ละประเภทประจาํ 

 (4)  สิทธิในการกูเ้งินทุกประเภทของสมาชิกสมทบตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 90 ของเงิน

หุน้และเงินฝากของตนเองรวมกนั โดยมติอ้งมีคนคาํประกนั 

 (ข) หน้าทขีองสมาชกิสมทบ มีดังนี 

 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสงัของสหกรณ ์

 (2) เขา้รว่มประชมุทกุครงัทีสหกรณน์ดัหมาย 

 (3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ ์เพือใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารทีเข็มแข็ง 

 (4) สอดส่องดแูลกิจการของสหกรณ ์  

 (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมนัคง 

  การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ . การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนญุาตแลว้ 

(5) ขาดคณุสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้  

( ) มีพฤตกิรรมอนัเชือไดว้่าเป็นปฏิปักษ์และ หรือแทรงแซงการบริหารของสหกรณ์

และ มมีติกรรมการ  ใน  มมีติใหอ้อก  

ข้อ5 . การลาออกจากสหกรณข์องสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก

สหกรณ์ได้  โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมือคณะกรรมการ
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ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนญุาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจาก

สหกรณไ์ด ้ 

ข้อ52. การใหอ้อกจากสหกรณข์องสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบอาจถกูใหอ้อกจาก

สหกรณเ์พราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี 

(1) ไมช่าํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

(2) ไมล่งลายมอืชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย  ขอ้บังคบั  ระเบียบ  มติและคาํสงัของสหกรณ ์

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรอืทาํใหเ้สอืมเสียต่อสหกรณไ์มว่า่โดยประการใด ๆ 

ข้อ5 . การเปลียนแปลงชือ  สัญชาติ  และทอียู่ของสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบคน

ใดมีการเปลียนแปลงในเรืองชือ  สญัชาติและทีอยู่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบหา้วนันับแต่

วนัทีมีการเปลียนแปลง 

ข้อ5 . การตังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตงั

บคุคลหนงึหรอืหลายคนเป็นผูร้บัโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอืนใดจากสหกรณเ์มือตน

ถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลกัฐาน หนังสือตงัผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านีตอ้งทาํตาม

ลกัษณะพินัยกรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลียนแปลงผูร้บัโอนประโยชนที์ไดท้าํไวแ้ลว้  ตอ้ง

ทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้ 

เมือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้ร้ับโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ  

และสหกรณ ์ จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลียคืน  และเงินผลประโยชนห์รือเงินอืน

ใดบรรดาทีสมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยู่ในสหกรณใ์หแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ีไดต้งัไว ้ หรือถา้มิไดต้งัไว ้   

ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทไีดน้าํหลกัฐาน   มาแสดงใหเ้ป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทของ

ผูม้สีิทธิไดร้บัเงนิจาํนวนดงักลา่วนนั  ทงันี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้  5   และขอ้   

ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรบัเงินผลประโยชนต์่อสหกรณภ์ายใน

กาํหนดหนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกสมทบตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณบัตรที

ทางราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชิกสมทบนนั ๆ ไดถ้ึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมือ

คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแลว้  สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายใน

สีสิบหา้วนั ในกรณีผูม้สีิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์มยื่นคาํขอรบัเงินผลประโยชน ์หรือผูท้ีมีชือเป็นผูร้บัโอน

ประโยชนท์ีสมาชิกสมทบไดจ้ัดทาํใหส้หกรณถื์อไวไ้มม่ีตวัอยู่ก็ดี  เมอืพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้

สหกรณโ์อนจาํนวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสาํรองของสหกรณท์ังสิน 
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ข้อ . การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที

สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 5  (1) (2) (4) นนั สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ที

สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ ์   ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึงออกเพราะเหตุอืน พรอ้มดว้ยเงิน

ปันผลและเงินเฉลียคืนค้างจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผู้มีสิทธิได้รับ  

โดยเฉพาะค่าหุน้นนัผูมี้สิทธิไดร้บัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืน

สาํหรบัปีทีออกนนั  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัสินปีทางบญัชีทีออกโดยไดร้บัเงินปันผลและเงิน

เฉลียคืนสาํหรบัปีทีออกนันดว้ยในเมือทีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนันแลว้ก็ได้

สดุแตจ่ะเลอืก  สว่นเงินรบัฝากและดอกเบียนนัสหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ถา้ในปีใด จาํนวนคา่หุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละ

สิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณต์ามทีมีอยู่ในวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการ

จ่ายคืนคา่หุน้ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนนัไวจ้นถงึปีทางบญัชีใหม ่

ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้  5  (3) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ 

เงินรบัฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยู่ในสหกรณ์

คืนใหต้ามกฎหมาย ลม้ละลาย 

ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 5  (5) (6) นนั สหกรณจ์ะ

จ่ายค่าหุน้  เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยู่ในสหกรณ์

คืนใหภ้ายในเวลาอนั   สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ ์ หรือหาก

สมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้  ภายหลงัวนัสินปี  โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนนัภายหลงั

ทีทีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีก็ได ้ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบียนนัสหกรณจ์ะ

จ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณข์าดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่

สมาชิกสมทบทีพน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้

จ่ายคืนต่อหุน้ทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนาํทุนเรือนหุน้ทงัหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ

และหนีสินทงัสนิแลว้นาํมาเฉลยีโดยใชจ้าํนวนหุน้ทงัสินเป็นฐานในการคาํนวณ 

เมือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง

คาํนวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะตอ้งไมสู่งกว่ามลูค่า

ตอ่หุน้ทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 5  จนกว่าสหกรณไ์มมี่ยอดขาดทุนสะสม 

ข้อ . การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืน

จาํนวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 5   นนั  ใหส้หกรณ์หักจาํนวนเงินซงึสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดตอ่

สหกรณอ์อกก่อน 
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ข้อ57. การถอนชอืสมาชกิสมทบออกจากทะเบยีนสมาชกิ ในกรณีทีสมาชิกสมทบ

ออกสหกรณไ์มว่า่เพราะเหตใุด  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

สมทบ 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ . การประชุมใหญ่สามัญ ใหค้ณะผูจ้ัดตงัสหกรณน์ดัสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ

ประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีจดทะเบียนสหกรณ์  เพือเลือกตัง

คณะกรรมการดาํเนินการและมอบหมายการทังปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัครังต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึงครัง

ภายในหนงึรอ้ย   หา้สิบวนันบัแตว่นัสินปีทางบญัชีของสหกรณ ์

ข้อ . การประชุมใหญ่วิสามัญ     คณะกรรมการดาํเนินการจะเรยีกประชุมใหญ่วิสามญั

เมอืใดก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณมี์หนังสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัหรือในกรณีทีสหกรณ์

ขาดทุนเกินกงึของจาํนวนทนุเรือนหุน้ทีชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชักชา้  แต่ไม่เกิน

สามสิบวนันบัแตว่นัทีสหกรณท์ราบ 

สมาชิกซึงมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกทังหมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึง

รอ้ยคนลงลายมือชือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่

วิสามญัเมือใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณเ์รียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในสามสิบ

วนันบัแต่วันทีรบัคาํรอ้งขอ ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณไ์ม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายใน

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณห์รือเจา้หนา้ทีซงึนายทะเบียนสหกรณม์อบหมายมี

อาํนาจเรยีกประชมุใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเห็นสมควร 

ข้อ6 . การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่    เมอืมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มี

หนงัสือแจง้วนัเวลา  สถานที  และเรืองทีจะประชมุใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้

ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั  แตถ่า้การประชุมนนัเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทงันีใหป้ระธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือชือในหนงัสือนนั  และตอ้งแจง้ให้

เจา้หนา้ทีจากกรมส่งเสริมสหกรณแ์ละกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ราบลว่งหนา้  ในโอกาสเดียวกันกับที

แจง้ใหส้มาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 

ข้อ61. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณต์อ้งมีสมาชิกมา

ประชมุไมน่อ้ยกว่ากงึหนงึของจาํนวนสมาชิกทงัหมดหรือไมน่อ้ยกว่าหนงึรอ้ยคนจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในการประชมุใหญ่  สมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อ้ืนมาประชุมแทนตนไมไ่ด ้

ข้อ . การนัดประชุมใหญ่ครังทีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกมา

ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ  ใหน้ดัประชมุใหญ่อีกครงัหนงึภายในสิบสีวนันบัแต่วนัทีนดัประชุมใหญ่ครงั

แรก  ในการประชุมครงัหลงันี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกรอ้งขอให้

เรียกประชมุแลว้  เมือมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบของจาํนวนสมาชิกทงัหมดหรือไม่นอ้ย

กว่าสามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

รอ้งขอใหเ้รยีกประชุม เมือมีสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงทีจะเป็นองคป์ระชมุตามทีกล่าวในขอ้ 6  

วรรคแรก  ก็ใหง้ดประชมุ 

ข้อ . อาํนาจหน้าทขีองทปีระชุมใหญ่  ทีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาวินิจฉัย

เรืองทงัปวงทเีกิดขนึเกียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ ์ซึงรวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี 

(1) รบัทราบเรืองการรบัสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ ์ การเลือกตัง

ผูแ้ทนสมาชิก  และวินิจฉัยขอ้อุทธรณข์องผูส้มัครซึงมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกทีถูกให้

ออกจากสหกรณ ์

(2) พิจารณาเลือกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนมุติังบดลุ  และจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีของสหกรณ ์

(4) รับทราบรายงานประ จํา ปีแ สดงผลการดํา เ นินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากาํหนดวงเงนิซงึสหกรณอ์าจกูย้ืมหรือคาํประกนั 

(7) อนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ ์ การควบสหกรณ ์

(9) กาํหนดค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพกั และค่าเบียประชุมของกรรมการ

ดาํเนินการ  กรรมการอนื ๆ  ทีปรกึษาและทีปรกึษากิตติมศกัด ิ

(10) พิจารณาแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั 

(11) รบัทราบเรอืงการดาํเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณที์สหกรณนี์เป็นสมาชิกอยู ่

(12) พิเคราะหแ์ละปฏิบตัิตามบนัทกึหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนาย

ทะเบียน สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบัญชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ทีซงึนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมาย 
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(13) กําหนดรูปการซึงสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครืองเกือหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

หมวด  8 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ 64. คณะกรรมการดําเนินการ   ใหส้หกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ย

ประธานกรรมการหนงึคน  และกรรมการดาํเนินการ อีกสิบสคีน  ซงึทปีระชมุใหญ่เลอืกตงัจากสมาชิก 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตงัในระหว่างกนัเองขึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคน

หนึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึง  นอกนันเป็นกรรมการ  และปิด

ประกาศใหท้ราบโดยทวักนั ณ  สาํนกังานสหกรณ ์

การสรรหาผูที้จะเป็นกรรมการดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปตามวิธีการทกีาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณที์ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทีประชมุใหญ่ 

หา้มไมใ่หบุ้คคลซงึมีลกัษณะดงัต่อไปนีเป็นหรอืทาํหนา้ทีกรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรัฐ 

หรอืเอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ที 

(3)  เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉัยเป็นทีสดุใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ ์

(4)  เคยถกูทีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอ่หนา้ที 

(5) สมาชิกซงึผิดนัดการชาํระเงินงวดชาํระหนี ไมว่่าตน้เงินหรือดอกเบีย ในระยะเวลา

สองปีทางบัญชีนับแต่ปีทีผิดนดัถึงปีทีเลือกตงักรรมการดาํเนินการ   เวน้แต่การผิดนัดนนัมิไดเ้กิดขึน

จากการกระทาํของตนเอง 

(6 ) ผูซ้งึเป็นเจา้หนา้ทีในสหกรณน์ ี

(7) ผูซ้ึงมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จาํกัด ไมน่อ้ย

กว่า  ปี  

ข้อ65. อาํนาจหน้าทขีองกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทีดงันี 
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(1) เป็นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ควบคมุการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

(2) ควบคมุดแูลการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและ

อยู่ในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์

(3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบันี 

(4) ดาํเนินการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสงัของสหกรณ ์

(ข) รองประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทีดงันี 

(1) ปฏิบัติการในอาํนาจหนา้ทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ

ประธานกรรมการไมอ่ยู่หรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ทีได ้หรอืเมอืตาํแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบตัิการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอนื ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย

ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ  และคาํสงัของสหกรณ ์

(ค) เลขานุการ   มีอาํนาจหนา้ทีดงันี 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการทกุครงั 

(2) ดแูลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ   แลว้แตก่รณี 

(4) ดาํเนินการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสงัของสหกรณ ์

(ง) เหรัญญิก   มอีาํนาจหนา้ทีดงันี 

(1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงินและทรพัยส์ินของสหกรณ์

ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรยีบรอ้ย 

(2) ดาํเนินการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสงัของสหกรณ ์

ข้อ66. กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง  คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราว

ละสองปีนบัแต่วันเลือกตงั  ในวาระเริมแรกเมือครบหนงึปีนับแต่วนัเลือกตงั  ใหก้รรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสองของกรรมการดาํเนินการทังหมดโดยวิธีจับสลาก     

(ถา้มีเศษใหปั้ดขนึ) และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการ

ทีอยู่ในตาํแหน่งจนครบวาระหรืออยูน่านทีสดุออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทกุๆ ปี 
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เมือครบกาํหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตังคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  ก็ให้

คณะกรรมการดาํเนินการชดุเดิมรกัษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม ่  

แตต่อ้งไมเ่กินหนงึรอ้ยหา้สิบวนันบัแตว่นัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซงึพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกตงัซาํอีกได ้ แตต่อ้งไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกนั 

ในกรณีทีกรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ใหก้รรมการดาํเนินการทีไดร้บั

เลือกตงัใหมอ่ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และใหน้าํความในวรรคหนึงมา

ใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ67. คณะผู้จัดตังสหกรณ์  เมือได้ร ับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ใหค้ณะผู้จัดตัง

สหกรณ์มี    อาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์

จนกว่าทีประชมุใหญ่สามญั   ครงัแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนสหกรณ ์ จะไดเ้ลือกตงั

คณะกรรมการดาํเนินการขึน 

ใหค้ณะผู้จัดตงัสหกรณ์มอบหมายกิจการทังปวงให้แก่คณะกรรมการดาํเนินการในวันที

ไดร้บัเลือกตงั 

ข้อ68. การพ้นจากตาํแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตอุย่าง

หนงึอยา่งใด   ดงัตอ่ไปนี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือ

ลาออกตอ่ทีประชมุใหญ่ของสหกรณ ์

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขา้รบัตาํแหน่งหนา้ทีประจาํในสหกรณนี์ 

(5) ตกเป็นผูผิ้ดนดัการส่งเงนิงวดชาํระหนีไม่วา่เงนิตน้หรือดอกเบีย 

(6) ทีประชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนทงัคณะหรือรายตวั 

(7) นายทะเบียนสหกรณส์งัใหอ้อกทงัคณะหรือรายตวั 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครงั  โดยไมม่เีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณต์่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวันนับแต่วันทีรับทราบคาํสัง  คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแ์หง่ชาติใหเ้ป็นทีสดุ 
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กรณีทีทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทังคณะ  ให้ที

ประชุมใหญ่เลือกตังคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทังคณะอยู่ ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ

คณะกรรมการดาํเนินการชดุแรก 

ข้อ 69. ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่าง

ลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 68 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการทียงัดาํรง

ตาํแหน่งอยู่ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึงจะไดมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการ

แทนในตาํแหน่งทีว่าง    แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์

ประชมุ  กรรมการดาํเนินการทีดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรียก

ใหมี้การประชมุใหญ่วิสามญัขนึโดยเรว็ 

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค

ก่อนนนัเป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ทีแทนและยงัมิไดม้ีการ

ประชมุใหญ่เพือเลือกตงัใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตงักรรมการดาํเนินการอืน

ขึนทาํหนา้ทแีทนชวัคราวจนกวา่จะมีการเลือกตงัใหม ่

กรรมการดาํเนินการซงึทีประชุมใหญ่เลือกตงัขนึแทนในตาํแหน่งทีว่าง  ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่ากาํหนดเวลาทีผูซ้งึตนแทนนนัชอบทีจะอยู่ได ้

ข้อ70. การประชุมและองคป์ระชุม     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที

มีกิจธุระแตต่อ้งมีการประชุมกนัเดอืนละหนึงครงัเป็นอย่างนอ้ย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการได้  ในกรณีทีเป็นการประชุมเกียวกับการเปลียนแปลงแก้ไขระเบียบ  

ขอ้บงัคบั  และเรอืงทีสาํคญัอนื ๆ ของ สหกรณใ์หแ้จง้เจา้หนา้ทีของกรมส่งเสริมสหกรณแ์ละกรมตรวจ

บญัชีสหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไมน่อ้ยกว่ากึง

หนงึของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ข้อ71. อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมี

อาํนาจหนา้ทดีาํเนินกิจการทงัปวงของสหกรณ ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และ

คาํสงัของสหกรณ ์   กบัทงัในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเรญิแก่สหกรณ ์ ซงึรวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี 

(1) พิจารณาในเรืองการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ์ตลอดจนดูแลให้

สมาชิกปฏิบตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บังคบั  ระเบียบ  มติและคาํสงัของสหกรณ ์
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(2) พิจารณาในเรืองการรบัฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือ

ลงทนุของ สหกรณ ์

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน

ประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณต์่อทีประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีตอ่ทีประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหที้ประชุมใหญ่อนมุตั ิ

(6) พิจารณาดาํเนินการแต่งตังหรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ       

ตลอดจนควบคมุ  ดแูลการปฏิบตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 

(7) พิจารณาดาํเนินการแตง่ตงั  และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

(8) กาํหนดระเบียบตา่ง ๆ ของสหกรณ ์

(9) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบรอ้ยซงึบรรดาทะเบียน  สมดุบญัชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ ์

(10) พิจารณาใหส้หกรณ์สมัครเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องคก์รอนื 

(11) พิจารณาดาํเนินการแตง่ตงัและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

หรอืคณะทาํงานเพอืประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของสหกรณ ์

(12) พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมาย 

(13) พิจารณาใหค้วามเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ทีสหกรณ ์  ตลอดจน

สอดส่องดแูลโดยทวัไป  เพือใหกิ้จการของสหกรณด์าํเนินไปดว้ยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของ

ผูจ้ดัการ  สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเกียวกบักิจการของสหกรณ ์

(15) เชิญบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็นทีปรกึษาของสหกรณ ์ ตลอดจนกาํหนด

คา่ตอบแทนใหต้ามทีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้ หรือดาํเนินคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม

ยอมความหรอืมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตลุาการพิจารณาชีขาด 

(17) พิจารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกียวกับทรัพยส์ิน  ดังระบุไวใ้นวัตถุประสงคข์อง

สหกรณ ์



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ2์563    หนา้  28 

สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพ์ษิณุโลก จาํกดั 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(18) พิจารณาแต่งตงักรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพือเขา้ประชุมใหญ่      

และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ ์ และองคก์ร

อืน ซึงสหกรณ์นีเป็นสมาชิก ทังนี ใหเ้ป็นไปตามทีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ชุมนมุสหกรณ ์ และองคก์ารนนักาํหนดไว ้

(19) คาํประกนัเงินกูท้ีสหกรณก์ูยื้มจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์โดยรบัผิดชอบการคาํ

ประกนัในฐานะสว่นตวั 

(20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ  เลขานกุาร  เหรญัญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลทีเกียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ72. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการ

กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหนา้ทีของตน

จนทาํให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกียวกับ

การเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการ

ตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใช้

คา่เสียหายใหแ้ก่สหกรณ ์

คณะกรรมการอืน 

ข้อ73. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตังคณะกรรมการ

อาํนวยการ  จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จาํนวน ห้าคน โดยใหป้ระธานกรรมการ  รอง

ประธานกรรมการ เหรญัญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ 

และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตงักรรมการดาํเนินการอนืเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตาํแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซงึตงั   คณะกรรมการอาํนวยการนนั 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ แตจ่ะตอ้งมีการประชุมกนัเดือน

ละหนงึครงัเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า

กงึหนงึของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทังหมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้วินิจฉัยทังปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ

ประชมุคราวถดัไปทราบ 
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ข้อ74. อาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผู ้

ดาํเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทีไดร้ับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคาํสงั  ของสหกรณ ์  ซงึรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ควบคุมในเรืองการรบัเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ

รกัษาเงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจัดทาํบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น

และเป็นปัจจบุันอยู่เสมอ 

(3) ควบคมุดแูล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตลอดจนทรพัยส์ินของสหกรณ์

ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั  และพรอ้มทีจะใหผู้เ้กียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงาน

ของสหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจัดทาํงบดุล รวมทงับัญชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพือเสนอต่อทีประชุม

ใหญ่อนุมตั ิ

(6) พิจารณาการจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาเสนอใหท้ปีระชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและเสนอทีประชมุใหญ่อนมุตัิ 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกียวกับการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมาย 

ข้อ 75. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการเงินกู ้จาก

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวน ห้าคน  โดยใหม้ีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึง และ

เลขานุการคนหนงึ นอกนนัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง

ตงัคณะกรรมการเงินกูน้นั 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชมุกนัตามคราวทีมกีิจธุระ แตจ่ะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครงั

เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรอืเลขานกุารนัดเรยีกประชมุได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนกรรมการเงินกูท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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ขอ้วินิจฉยัทงัปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป 

ข้อ76. อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ทีใน

การพิจารณาวินิจฉัยอนุมตัิการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บังคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสงั

ของสหกรณร์วมทงัขอ้ตอ่ไปน ี

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูม้ีหลกัประกันตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ ์และเมอืเหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให้

คืนดี ภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

(3) ดแูลและติดตามการชาํระหนีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบืองตน้ใหไ้ดข้้อความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ ้ขอผ่อนเวลาการส่ง

เงินงวดชําระหนีเงินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ77. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง

คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพันธ ์ จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ จาํนวน  ห้าคน โดย

ใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง  และเลขานกุารคนหนงึ  นอกนนัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าทีกําหนดเวลาของ

คณะกรรมการดาํเนินการซงึตงัคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธน์ัน 

ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพันธป์ระชุมกันตามคราวทีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ

ประชุมกนัเดือนละหนึงครงัเป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์  หรือ

เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า

กงึจาํนวนของกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์งัหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ข้อ78. อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์ใหค้ณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอาํนาจและหน้าทีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  มติ  

และคาํสงัของสหกรณใ์นส่วนทีเกียวขอ้ง  ซงึรวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี 
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(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่

สมาชิกและผูที้สนใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ ์ หลกัวิธีการ  และการบรหิารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู ้เกียวกับลักษณะ  ประโยชน์

รวมทงัผลงานของสหกรณใ์หส้มาชิก  และบุคคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรพัย ์ และการใช้

จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตา่ง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การประกอบอาชีพ 

(5) ศกึษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณอื์นทงั

ในและนอกประเทศ  เพือนาํตวัอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่

สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 79. คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการ

อาจมีคาํสงัแตง่ตงัอนกุรรมการต่าง ๆ เพือมอบหมายใหป้ฏิบัติภารกิจของสหกรณ ์ โดยมีอาํนาจหนา้ที

ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 

 

ประธานในทปีระชุม 

ข้อ80. ประธานในทีประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม  ก็ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีประชุมดว้ยก็ให้

ทีประชมุเลอืกตงักรรมการดาํเนินการคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชมุเฉพาะการประชุมคราวนัน 

ในการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหป้ระธานของคณะกรรมการนนั ๆ เป็นประธานในทีประชุม  

ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ใหที้ประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม

เฉพาะการประชมุคราวนนั 

ในการประชุมคณะกรรมการอืนๆ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระธานของคณะกรรมการนนัๆเป็นประธานในทีประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมก็ใหป้ระชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม

เฉพาะการประชมุคราวนนั 
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ในการประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุม  ในกรณีทีทีประชุมใหญ่ไดมี้มติ

ถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลยีนตวัประธานในทีประชุมก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหนึงเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก

ประธานในทีประชุมในกรณีนีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก  หรืออยู่

แทนสมาชิกซงึมาประชมุ 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทปีระชุม 

ข้อ8 . การออกเสียง   สมาชิกคนหนึงให้มีเสียงหนึงในการลงคะแนนออกเสียงในที

ประชมุใหญ่  ไดเ้พียงคนละหนงึเสียง  จะมอบใหผู้อ้ืนมาประชมุและออกเสียงแทนตนไมไ่ด ้

ถา้ปัญหาซึงทีประชุมวินิจฉัยนันผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ันจะออกเสียงใน

เรืองนนัไมไ่ด ้

ข้อ . การวินิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บังคับนี  การวินิจฉัย

ปัญหาต่าง ๆ ในทีประชุมใหญ่   หรือทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือทีประชุมคณะกรรมการ

อืน ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน  ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีก

เสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปนีใหถ้ือเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก

หรอืผูแ้ทนสมาชิกซงึมาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บังคบั 

(2) การเลิกสหกรณ ์

(3) การควบสหกรณ ์

(4) การแยกสหกรณ ์

รายงานการประชุม 

ข้อ83. รายงานการประชุม    ในการประชุมใหญ่   การประชุมกลุ่ม  การประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ นนั ตอ้งจัดใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือ

ชือ พรอ้มทงับนัทกึเรอืงทีพิจารณาวินิจฉัยทงัสินไวใ้นรายงานการประชุม  และใหป้ระธานในทีประชุม

กบักรรมการดาํเนินการหรือกรรมการอืน ๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึงทีเขา้ประชุมนนั ๆ ลงลายมือชือไว้

เป็นสาํคญั 

 

 



~ ขอ้บงัคบัสหกรณ2์563    หนา้  33 

สหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพ์ษิณุโลก จาํกดั 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าทขีองสหกรณ ์

ข้อ84. การจ้างและแต่งตังผู้จัดการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก

บุคคลทีมีความซือสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตังหรือจา้งเป็น

ผูจ้ดัการของสหกรณโ์ดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  64 (1)  (2)  (3)  (4) หรือเป็นที

ปรึกษา หรือผูต้รวจสอบกิจการ ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนังสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้

คณะกรรมการดาํเนินการเรยีกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตังหรือจา้งผูจ้ัดการ  ตอ้งใหผู้จ้ัดการรับทราบ  และรบัรองทีจะปฏิบัติหนา้ทีดัง

กาํหนดไวใ้น ขอ้  เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณเ์กียวกบัการคดัเลือกหรือ

สอบคดัเลือก   การแตง่ตงัหรอืจา้ง   การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ  และการใหอ้อกจาก

ตาํแหนง่ของผูจ้ดัการสหกรณ ์

ข้อ  85.  การดํารงตาํแหน่งผู้จัดการสหกรณ ์สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ัดการโดยกาํหนด

ระยะเวลาหรอืไมก่าํหนดระยะเวลาก็ได ้

ข้อ 86. อาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผูจ้ัดการมีอาํนาจหนา้ทีใน

การจดัการทวัไป  และรบัผิดชอบเกียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ ์รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้

ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กับเงินค่าหุน้ตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้

และชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และสง่เสริมการรบัฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทาํเอกสารเกียวกับเงินกู ้ ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ ์

(5) จัดทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้้ทุกหก

เดือน พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชกิทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจา้งเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ทีทีกาํหนดในระเบียบ

ของสหกรณร์วมถึงกาํหนดหนา้ทีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ทีเหลา่นนัใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 
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( ) เป็นธุระกวดขันในเรืองการออกใบรบั เรียกใบรับ หรือจัดใหม้ีใบสาํคัญโดย

ครบถว้น  รบัผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณใ์หเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสาร

ต่าง ๆ เกียวกับการเงินไวโ้ดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ ์

( ) รบัผิดชอบและดแูลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณใ์หถู้กตอ้ง

ครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 

( ) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอืน ๆ  

( ) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพือเสนอต่อทีประชุม

ใหญ่อนุมตั ิ

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีของสหกรณ์  เสนอ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไดร้บัอนมุตัิจาก

ทีประชมุใหญ่ 

(13) เขา้รว่มประชมุและชีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ  เวน้แตก่รณีซงึทปีระชมุนนั ๆ  มิใหเ้ขา้รว่มประชมุ 

(14) ปฏิบตัิการเกียวกบังานสารบรรณของสหกรณ ์

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ ์ และรบัผิดชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์ินต่าง ๆ  ของ

สหกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกิจการประจาํเดอืนของสหกรณต์่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณต์่อทางราชการตามแบบและระยะเวลา

ทีทาง    ราชการกาํหนด 

(18) คาํประกนัเงินกูท้ีสหกรณก์ูยื้มจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์โดยรบัผิดชอบการคาํ

ประกนัในฐานะสว่นตวั 

(19) ปฏิบตัิงานอนื ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอืน ๆ ของ

สหกรณม์อบหมาย  หรอืตามทีควรกระทาํ  เพือใหก้ิจการในหนา้ทีลลุว่งไปดว้ยดี 
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ข้อ  . การพ้นจากตาํแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ัดการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง

ดว้ยเหตอุย่างหนงึอย่างใด  ดงัต่อไปน ี

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนังสือตอ่คณะกรรมการดาํเนินการ 

(3) ขาดคณุสมบติัตามระเบียบของสหกรณ ์   หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

สหกรณก์าํหนด 

(4) อายคุรบ  หา้สิบหา้  ปีบรบิูรณ ์  หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 

(5) ถกูเลิกจา้ง 

(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษ์ว่าได้

กระทาํการหรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไมส่งบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดีแก่

ประชาชน   หรือไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีผูจ้ดัการสหกรณ ์

ข้อ  . การลาออกจากตาํแหน่งผู้จัดการ   ใหผู้จ้ดัการสหกรณยื์นหนงัสือถึงสหกรณ์

ก่อนวันทีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการนําเสนอทีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณา  การลาออกนัน  การยับยังการลาออกของผู้จัดการ

สหกรณก์ระทาํไดไ้มเ่กินหกสบิวนั 

ข้อ  89. การมอบหมายงานในหน้าทผู้ีจัดการให้กรรมการดาํเนินการ  ถา้สหกรณย์งั

มิไดมี้การจดัจา้งและแต่งตงัผูจ้ัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะทีจะจัดจา้งเจา้หนา้ทีสหกรณใ์น

ตาํแหน่งอืนดว้ยได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผู้จัดการให้กรรมการ

ดาํเนินการคนใดคนหนงึตามทีเห็นสมควรแต่ตอ้งไมเ่กิน  5  ปี 

ข้อ  90.  การแต่งตังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไม่ได้

แต่งตังใหผู้้ใดดาํรงตาํแหน่งแทน  หรือเมือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไดเ้ป็นครงัคราว      

ใหร้องผู้จัดการ  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหนา้ทีของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ข้อ 91. การเปลียนผู้จัดการ ในกรณีทีมีการเปลียนผู ้จัดการ ให้เป็นหน้าทีของ

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบหลกัฐานทางบัญชีและการเงิน กบับรรดาทรพัยส์ิน

และหนีสิน   ตลอดจนจดัทาํงบดลุของสหกรณเ์พือทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนทีจะสง่มอบงาน 

ข้อ  92. เจ้าหน้าทีของสหกรณ ์ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณอ์าจจดัจา้งและ

แต่งตงัเจา้หนา้ทีอืน ตามความจาํเป็นเพือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีมีลักษณะ
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ตอ้งหา้มตามขอ้  64 (1) (2) (3) (4) ทังนี   ตามระเบียบของสหกรณ ์ซงึคณะกรรมการดาํเนินการ

กาํหนด  

หมวด  10 

ทปีรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 93. ทปีรึกษา คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึงทรงคณุวุฒิมีความรู้

ความสามารถและเหมาะสมเป็นทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิไดจ้ํานวนไม่เกินหา้คน เพือให้

ความเห็นแนะนาํในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ ์ทงันีใหเ้ป็นไปตามระเบียบทสีหกรณก์าํหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

  ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหท้ีประชุมใหญ่เลือกตงัสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มี

คุณวฒุิ ความรูค้วามสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร ์การ

สหกรณ ์กฎหมายทีเกียวขอ้งกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณห์รือหน่วยงานอืนทีไดร้บัการรบัรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มของ ผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 

สอง คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์ 

   ข้อ 94/1 ขันตอนและวิธีการเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการ ใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการประกาศรบัผูต้รวจสอบกิจการ และพิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการทีมีคณุสมบติั และ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด แลว้นาํเสนอชือผูต้รวจสอบกิจการที

ผ่านการคดัเลือกใหท้ีประชุมใหญ่เลือกตงั และใหผู้ไ้ดร้บัเลือกตงัทีมีคะแนนสูงสุด จาํนวน สอง คน 

เป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียง และใหผู้้ทีไดร้บั

เลือกตงัลาํดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรอง จาํนวน สอง คน 

กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยเหตตุามขอ้ /  ( )( )( )( ) ใหผู้ต้รวจสอบ

กิจการสาํรองปฏิบตังิานไดท้ันทีเท่าระยะเวลาทีผูต้รวจสอบกิจการเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการ

เลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการใหม ่ 

 ข้อ .  การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งไดมี้

กาํหนดเวลาหนึงปีทางบัญชีสหกรณ์ ถา้เมือครบกาํหนดเวลาแลว้ยังไม่มีการเลือกตงัผูต้รวจสอบ

กิจการคนใหม ่ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดมิปฏิบติัหนา้ทีไปพลางก่อน 

ผูต้รวจสอบกิจการทีไดร้บัเลือกตงัไปนนั อาจไดร้บัเลือกตงัซาํ 
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   ข้อ 95/1 การพ้นจากตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้

จากตาํแหนง่ เพราะเหตอุย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปน ี

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3)   ลาออก  โดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสอืยืนตอ่ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการหรือยืน

ตอ่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณแ์ลว้แตก่รณี 

(4)   ทีประชุมใหญ่สหกรณล์งมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซงึเป็นบุคคลธรรมดา หรือ

นิตบิุคคล ออกจากตาํแหน่งทงัคณะหรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคณุสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ   

นายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

ข้อ . อํานาจหน้าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าที

ตรวจสอบ   การดาํเนินงานทงัปวงของสหกรณ ์ซงึรวมทงัในขอ้ตอ่ไปนี คือ 

( )  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรพัยส์ินและ

หนสีินทงัปวงของสหกรณ ์  เพือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณท์ีเป็นอยู่จริง 

( ) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์  เพือประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ัดการและเจา้หนา้ที

ของสหกรณ ์ทงัทางวิชาการ  และทางปฏิบติัในกิจการนนั ๆ  

( ) ตรวจสอบการจดัจา้งและแตง่ตงัเจา้หนา้ทีของสหกรณ ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญา

จา้งและหลกัประกนั 

( ) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีของสหกรณ ์

(  ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพือพิจารณาหาทาง

ปรบัปรุง     แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคาํสงัตา่ง ๆ ของสหกรณ ์

( ) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอ้บังคบัระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ ์      

หรอืกิจการอืนๆ เพือใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ ์

การตรวจสอบกิจการและการดาํเนินงานของสหกรณ์  ผู ้ตรวจสอบกิจการต้อง

ปฏิบตัิงานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการทีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณก์าํหนด 

ข้อ /  การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการ

ตรวจสอบประจาํเดือนและประจาํปี รวมทังขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเขา้ร่วม
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ประชุมเพือแจง้ผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือน

คราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาํปีตอ่ทีประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

กรณีทีผูต้รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ทีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกของ

สหกรณ์อย่างรา้ยแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสงั ประกาศหรือ

คาํแนะนาํของทางราชการ รวมทงัขอ้บังคบั ระเบียบ มติทีประชุมหรือคาํสงัของสหกรณจ์นก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการทันทีเพือดาํเนินการแกไ้ขและใหจ้ัดส่งสาํเนารายงานดังกล่าว ต่อสาํนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ ์และสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดั ทีกาํกบัดแูลโดยเรว็ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ และสาํเนารายงานผล

การแกไ้ขและผลการติดตามของผู ้ตรวจสอบกิจการ ต่อสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สาํนักงาน

สหกรณจ์งัหวดัทีกาํกบัดแูล” 

 ข้อ .  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน้

การปฏิบัติตามอาํนาจาหนา้ที หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บั

ความเสียหายผู้ตรวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ

ขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง

รบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณด์ว้ยเหตไุมแ่จง้นนั 

การพิจารณาความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมติทีประชมุใหญ่ 

 

หมวด  1  

การแก้ไขเพมิเติมขอ้บังคับ 

ข้อ  .  การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ  จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปนี 

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรืองหนึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้ไป

ยงัสมาชิกพรอ้มหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณจ์ะเสนอวาระแกไ้ขเพิมเติมขอ้บังคบัได ้ เมือมี

การพิจารณาเรืองทีจะขอแกไ้ขเพิมเติมนนัในทีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ์ซงึมีกรรมการ

ดาํเนินการมาประชุมเต็มจาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการทีมีอยู่ในขณะนัน โดยมติให้แก้ไข

เพิมเติมขอ้บังคับนนัใหถื้อเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการทีมาประชุมซึงลง

ลายมือชือเขา้ประชุมแต่ถ้าสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือ
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ผูแ้ทนสมาชิกทังหมด   หรือไม่นอ้ยกว่าหา้สิบคน  ลงลายมือชือทาํหนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บังคับก็ย่อมทาํได ้  โดยตอ้ง

ระบขุอ้ความทจีะขอแกไ้ขเพิมเตมินนั   พรอ้มดว้ยเหตผุล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ  ให้กระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการ

ประชุมใหญ่      ทีมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด  

หรอืไมน่อ้ยกวา่หนงึรอ้ยคน   แลว้แตก่รณี 

(4) ขอ้ความใดทีทีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิมเติมแลว้  หากปรากฏว่าขอ้ความนนั

ขัดกบักฎหมาย  หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องสหกรณห์รือเจตนารมณแ์ห่งกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณอ์าจแกไ้ขขอ้ความนนั   แลว้รบัจดทะเบียน 

(5) ขอ้บังคับทีนายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียนแลว้  หากยังไม่ไดก้าํหนดระเบียบ  

หรือคําสังให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นําความทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแลว้นันมาบังคับใช้  และให้

ผูเ้กียวขอ้งถือปฏิบตั ิ

 

หมวด 12 

ข้อเบด็เสรจ็ 

ข้อ  .  ระเบียบของสหกรณ ์  ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนด

ระเบียบตา่ง ๆ เพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บังคบันี และเพือความสะดวกในการ

ปฏิบตัิงานของสหกรณ ์     รวมทงัในขอ้ตอ่ไปน ี

(1) ระเบียบว่าดว้ยการรบัเงินฝากจากสมาชกิสหกรณ ์

(2) ระเบียบว่าดว้ยการรบัเงินฝากจากสหกรณอ์ืน 

(3) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์

(4) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอื์น 

(5) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ ์

(6) ระเบียบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 

(7) ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 

(8) ระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพือสาธารณประโยชน ์

(9) ระเบียบว่าดว้ยทีปรกึษาและทีปรกึษากิตติมศกัดิ 

(10) ระเบียบว่าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 

(11) ระเบียบอืน ๆ ทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้หมี้ เพือสะดวก

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์
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เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ 

ใช้บังคับได ้และระเบียบที ( ) ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ ส่วนระเบียบอืนเมือ

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส้่งสาํเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 

และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ 

ข้อ  10 .  การดาํเนินคดเีกียวกับความเสียหาย  ในกรณีทีทรพัยส์ินของสหกรณถ์ูกยกัยอก 

หรอืเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรอืในกรณีทีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 15 ขอ้  (3)  (4)  แต่มิได้

รบัชาํระตามเรยีกก็ดี คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรอ้งทกุขห์รือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายุความ 

ข้อ  10 .  การตีความในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเกียวกบัการตีความในขอ้บังคบั ใหส้หกรณ์

เสนอปัญหานันต่อนายทะเบียนสหกรณเ์พือขอคาํวินิจฉัย    และใหส้หกรณถื์อปฏิบัติตามคาํวินิจฉัย

นนั 

ข้อ  .  ทรัพยสิ์นของสหกรณ ์   การจาํหน่ายอสงัหาริมทรพัยข์องสหกรณต์อ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการทีมีอยู่ในขณะนันเป็นเอกฉันท ์   และตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากทีประชมุใหญ่ดว้ย 

การลงมติเหน็ชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถ้ือเสียงขา้งมากของสมาชิก

หรอืผูแ้ทนสมาชิกซงึมาประชมุ 

ข้อ  .  การจาํหน่ายทรัพยสิ์นเมือสหกรณต์้องเลิก   เมือสหกรณต์อ้งเลิกและได้

จัดการชาํระบัญชีโดยจาํหน่ายทรพัย์สินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดทังจ่ายคืนเงินรบัฝาก

พรอ้มดว้ยดอกเบียและชาํระหนีสินอืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสินแลว้  ปรากฏว่ามีทรพัยส์ินเหลืออยู่

เท่าใด  ใหผู้ช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี 

(1) จ่ายคืนเงนิคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชิกไมเ่กินมลูคา่หุน้ทีชาํระแลว้ 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นทีชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราทีนายทะเบียน

สหกรณก์าํหนด 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลียคนืตามขอ้  28 (2) 

เงินทีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือรวมทงัสินตอ้งไมเ่กินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสทุธิที

สหกรณห์าได ้ ในระหว่างปีทีเลิกสหกรณก์ับทนุรกัษาระดบัอัตราเงินปันผลทีถอนไปตามขอ้  28 (4)  

ในปีนนั 

ถา้ยงัมีทรพัยส์ินเหลืออยู่อีกใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอื์น หรือสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย

ตามมติ ของทีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทีไม่อาจเรียก

ประชมุใหญ่ไดภ้ายในสามเดอืนนบัแตว่นัทีชาํระบญัชีเสร็จ 
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ข้อ 104. ในกรณีทขี้อบังคับนีมิได้กาํหนดขอ้ความเรืองใดไว้ ใหส้หกรณร์บับทบญัญัติ

ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสงัหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบัติของนาย

ทะเบียนสหกรณม์าใชเ้ป็นสว่นหนงึแห่งขอ้บงัคบันีดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 105.   นบัแต่วนัทีขอ้บงัคบันีใชบ้ังคบั  ระเบียบใดซงึสหกรณถื์อใชอ้ยู่ก่อนวนัทีขอ้บงัคบั

นีถือใช้   และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนีใหถื้อใช้ตามระเบียบนันไปก่อน  จนกว่าจะไดก้าํหนด

ระเบียบขนึถือใชใ้หม ่

ทีประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยแอโรวพ์ิษณุโลก จาํกัด ไดพิ้จารณา

ขอ้บงัคบัฉบบันี เมือวนัที 8 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ไดมี้มติเป็นเอกฉันทใ์หส้หกรณถ์ือใชข้อ้บังคบัฉบับ

นีได ้

 

 

    ลงชือ……………………………………………ประธานทีประชมุ 

                (นายปรีชา  ทองยิม) 

 

    ลงชือ……………………………………..........เลขานกุาร 

                (นางนิษฐกานต ์ พดัเถือน) 

 

 

เหตผุล เพือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงของสหกรณแ์ละเพือความคล่องตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรีชา  ทองยิม 

นิษฐกานต ์ พดัเถือน 
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คาํรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 

“  ขอรบัรองวา่ขอ้บังคบัทงั 5 ฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกัน  ” 

 

 

    ลงชือ………………………………………………ประธานทีประชมุ 

                        (นายปรีชา  ทองยิม) 

 

    ลงชือ………………………………………………เลขานุการ 

                   (นางนิษฐกานต ์ พดัเถือน) 

 

 

ปรีชา  ทองยิม 

นิษฐกานต ์ พดัเถือน 


