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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จํากดั 

พ.ศ.  2552 
…………………… 

 
 
 ที�ประชุมใหญ่วิสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  เมื�อ
วนัที�  9 กันยายน พ.ศ. 2552  ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บังคับโดยยกเลิกขอ้บังคับ
สหกรณ์เสียทั2งหมด และให้ใชข้อ้บงัคบัฉบบันี2 แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ มี
ความดงันี2  
 ขอ้บังคบันี2 เรียกว่า “ขอ้บังคบัสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั  
พ.ศ. 2552” 
 ขอ้บงัคบันี2 ใหใ้ชบ้งัคบัตั2งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน   

ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ที�มีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัที�ใชบ้งัคบั  นับแต่วนัที�ขอ้บงัคบั
ฉบบันี2 มีผลบงัคบัใช ้  
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หมวด 1 
 

ชื*อ ประเภทและที*ตั/งสํานักงาน 
 
 ข้อ 1. ชื*อ ประเภทและที*ตั/งสํานักงาน      

ชื*อ  สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
LIMITED 
ชื*อย่อ                          สอ.บวท. 
ประเภท                      สหกรณ์ออมทรัพย ์
ที*ตั/งสํานักงาน(ใหญ่)   เลขที� 102    ซอย งามดูพลี    ถนน พระรามที� 4    แขวง ทุ่งมหาเมฆ      
                                    เขต สาทร    จงัหวดั กรุงเทพมหานคร     10120 
ท้องที*ดาํเนินงาน         กรุงเทพมหานคร 

 
 สหกรณ์อาจยา้ยที�ตั2งสาํนกังานไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศ
ไวที้�สาํนักงานของสหกรณ์เดิม  สํานกังานส่วนราชการสหกรณ์ และที�ว่าการอาํเภอแห่งทอ้งที�สหกรณ์
ตั2งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราว
ต่อไปดว้ย 
 
 ตราของสหกรณ์         ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ ดงันี2  
 
                       เป็นวงกลมมีรูปเครื�องบินมีสายฟ้าอยูใ่ตเ้ครื�องบินที�บินอยูเ่หนือ                 
                                                            ระดบันํ2า มีตวัอกัษรเป็นชื�อและวนัก่อตั2งสหกรณ์ลอ้มรอบวงกลม 
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หมวด 2 
   

วตัถุประสงค์ 
 
 ข้อ 2. วตัถุประสงค์ สหกรณ์นี2 มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์ รวมทั2งในขอ้
ต่อไปนี2  

(1)   ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง
อนัมั�นคงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2)   ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในหมูส่มาชิก 
(3)   รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื�น 
(4)   จดัหาทุนเพื�อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(5)   ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(6)   ใหส้หกรณ์อื�นกูย้มืเงิน 
(7)   ซื2อหุน้ของธนาคารซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8)   ซื2อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื�น 
(9)   ซื2อหุ้นของสถาบนัที�ประกอบธุรกิจอนัทาํให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ 
(10) ซื2อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(11) ออกตัaวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื�นตามกฎหมายและตามที�คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกาํหนด 
(13) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื�อการเคหะ 
(14) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(15) ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์

อื�น  เพื�อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
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(16) กระทําการต่าง ๆ  ตามที�อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคที์�กล่าวขา้งตน้  รวมถึง  ซื2อ  ถือกรรมสิทธิe หรือทรัพยสิ์ทธิครอบครอง กู ้ยมื เช่าหรือให้เช่า  
เช่าซื2อหรือให้เช่าซื2อ   โอนหรือรับโอน   สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื2อ  ขายหรือจาํหน่าย  จาํนอง
หรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํดว้ยวิธีอื�นใด   ซึ� งทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(17) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศ หรือ

บุคคลอื�นใด 
(19) ดาํเนินกิจการอย่างอื�นบรรดาที�เกี�ยวกบัหรือเนื�องในการจดัให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์

ของสหกรณ์ 
 
 

หมวด 3 
                

ทุน 
 
 ข้อ 3. ที*มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื�อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  

(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื�น 
(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัaวสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอื�น 
(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอื�น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กให ้
 

หุ้น 
 

 ข้อ 4. การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนมีมูลคา่หุ้นละห้าสิบบาท 
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 ข้อ 5. การถอืหุ้น   
 สมาชิกทุกคน  ตอ้งชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั2งแต่เดือนแรกที�เขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วน
ของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตนตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรกหมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํและเงินที�จ่ายควบกบั
เงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํซึ� งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั 
 ถ้าสมาชิก ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอตัราที�สูงกว่าอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์หรือจะขอซื2 อหุ้นเพิ�มขึ2 นอีกเมื�อใด  ก็ย่อมทําได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการ และจะตอ้งได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการดาํเนินการเป็นคราวๆ ไป  แต่
จาํนวนหุ้นทั2งหมดตอ้งไม่เกินหนึ�งในห้าของหุน้ที�ชาํระแลว้ทั2งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งที�ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้ ในระหว่างที�สมาชิกภาพของ
สมาชิกยงัไม่สิ2นสุด  สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพื�อชาํระหนี2แก่เจา้หนี2ของสมาชิกนั2น 
 
 ข้อ 6. การชําระค่าหุ้นรายเดอืน     การชาํระคา่หุ้นรายเดือนนั2น ให้ชาํระโดยวิธีหักเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั2นๆ  ทุกเดือน 
 เมื�อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาํเนินการ  ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  
สมาชิกนั2นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าหุ้นรายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ2นดว้ยเจตนา
อนัไม่สุจริตของตน     คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั2น มิตอ้งชาํระค่าหุ้นรายเดือนชั�ว
ระยะเวลาตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้
 
 ข้อ 7. การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกที�ไดช้าํระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกวา่ 180 เดือน 
หรือ เป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า  500,000.-บาท  และไม่มีหนี2 สินกบัสหกรณ์  จะงดชาํระเงินค่าหุ้นราย
เดือน  หรือลดจาํนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้  โดยแจ้งความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
 
 ข้อ 8. การถือหุ้น การชําระค่าหุ้น การงดส่งค่าหุ้น   สําหรับสมาชิกสมทบ  สมาชิกที�พน้จาก
การเป็นพนกังานบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั   หรือที�พน้จากการเป็นเจา้หน้าที�สหกรณ์
แลว้ ให้กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 9. การแจ้งยอดจํานวนหุ้น   สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นที�สมาชิกชาํระเต็มมูลค่าแลว้
ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ2นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวด 4 

 
การดาํเนินการ 

 
 ข้อ 10.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื�นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์   ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการฝาก  ดอกเบี2ย  การถอนเงิน
ฝากและอื�นๆ  ให้เป็นไปตามที�กาํหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที�ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์    ให้สหกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
         

การให้เงินกู้ 
 
 ข้อ 11.  การให้เงินกู้    เงินกูน้ั2นอาจให้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื�น 
การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั2น   ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ด้

ตามขอ้บงัคบันี2และตามระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้กาํหนดต่างๆ เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ประเภทและจาํกดัแห่งเงินกู ้

หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ ลาํดบัแห่งการให้เงินกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบี2ยเงินกู ้  การส่งเงินงวดชาํระ
หนี2 สําหรับเงินกู ้  การควบคุมหลกัประกนั   การเรียกคืนเงินกูแ้ละอื�นๆ  ให้เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นนั2น    คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต่้อเมื�อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกแลว้   ตามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก หรือสหกรณ์อื�นซึ� งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี2    ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนดไว ้
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 ข้อ 12.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้    เงินกูซึ้� งให้แก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใดๆ  จะให้ไดแ้ต่เฉพาะ
เพื�อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  และให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการสอดส่องกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั2น 
 
 ข้อ 13.  ประเภทแห่งเงินกู้   สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี2  

(1) เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที�สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วนและมีความ
ประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูเ้พื�อเหตุนั2นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกูส้ามญั   ในกรณีที�สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสําหรับใชจ่้าย เพื�อการอนัจาํเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั2นได้  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกูพิ้เศษ    เมื�อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้าพอที�จะช่วยเหลือ ให้เงินกูเ้พื�อส่งเสริม
ฐานะความมั�นคงหรือเพื�อการเคหะหรือยานพาหนะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั2นไดต้ามที�เห็นสมควร   โดยผูกู้ต้อ้งระบุความ
มุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทนี2   ตลอดจนเงื�อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกนัตามที�
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 14.  ดอกเบี/ยเงินกู้    ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี2 ยเงินกูทุ้กประเภทที�ให้แก่สมาชิกในอตัรา
ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 15. การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมื�อคณะกรรมการ
ดาํเนินการเห็นว่าหลักประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง   ผูกู้จ้ะต้องจัดการแกไ้ขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดและในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ� งดงัต่อไปนี2  ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่
วา่ประเภทใดๆ  เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ2นเชิง       พร้อมทั2งดอกเบี2ยในทนัทีโดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึง
กาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
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(1) เมื�อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื�อปรากฏตอ่คณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั2น 
(3) เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และผูกู้ ้

มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4)    เมื�อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี2  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี2ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ           

ผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนี2 ดงัว่านั2นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหนึ�งๆ   เวน้แต่ผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระ
หนี2 นั2นโดยสิ2นเชิงได ้ และเมื�อผูกู้ไ้ดร้้องขอผ่อนผนัการชาํระหนี2 นั2น     คณะกรรมการดาํเนินการอาจ
พิจารณาผอ่นผนัไดต้ามมาตรการหรือวิธีการที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

ในกรณีที�ผูค้ ํ2าประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหนี2แทนผูกู้ต้ามที�กล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถ
ชาํระหนี2นั2นโดยสิ2นเชิงได ้ เมื�อผูค้ ํ2าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัให้ผูค้ ํ2าประกนั
ชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนหนี2 ที�คงคา้งชาํระทั2งหมด 
           
 ข้อ 16.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้คํ/าประกัน    ผูกู้ห้รือผูค้ ํ2าประกนัตอ้งรับผูกพนัว่า ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  หรือลาออก
จากเจา้หน้าที�สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั หรือเกษียณก่อนกาํหนด 
สุดแต่กรณีจะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบในทนัที  ที�สมาชิกได้เสนอใบลาออกต่อบริษทัฯ  
หรือสหกรณ์สุดแต่กรณี   และตอ้งจดัการชาํระหนี2 สินรวมทั2งภาระการคํ2าประกนั ซึ� งตนมีอยูต่่อสหกรณ์
ใหเ้สร็จสิ2นเสียก่อน ทั2งนี2 ใหเ้ป็นไปตามที�ระเบียบสหกรณ์กาํหนด 
 
 

    การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั2นอาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที�กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์      และตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาํหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยให้คาํนึงถึงความมั�นคงและประโยชน์สูงสุดที�สหกรณ์หรือ
สมาชิกจะไดรั้บ 
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การกู้ยมืเงินหรือการคํ/าประกัน 
 
 ข้อ 18.  วงเงินกู้ยืมหรือคํ/าประกนั     ที�ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํ2าประกนั
สาํหรับปีหนึ�งๆ  ไวต้ามที�จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึ� งกาํหนดดงัว่านี2ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ที�ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืม
หรือการคํ2าประกนัสาํหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มื หรือการคํ2าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 
  
 ข้อ 19.  การกู้ยืมเงินหรือการคํ/าประกัน    สหกรณ์อาจกูย้มืเงินหรือออกตัaวสัญญาใชเ้งินหรือ
ตราสารการเ งิน  หรือโดยวิธีอื�นใด  สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที�
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  ทั2งนี2จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคํ2าประกนัประจาํปีตาม
ขอ้ 18. 
         
 

การเงินและการบัญชีสหกรณ์ 
 
 ข้อ 20.   การลงลายมือชื*อแทนสหกรณ์       การลงลายมือชื�อเพื�อให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือผูจ้ดัการคนใดคน
หนึ�งเป็นผูล้งลายมือชื�อแทนสหกรณ์ได ้เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี2  ให้ปฏิบตัิดงันี2  
 (1)    หนงัสือกูย้มืซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู ้ การจาํนองซึ� งสหกรณ์
เป็นผูจ้าํนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื�นๆ ในวงเงินไม่เกินสองแสนบาท  จะตอ้ง
ลงลายมือชื�อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการผูที้�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย หรือผูจ้ดัการรวม 2 คน  แต่ถา้วงเงินเกินกวา่สองแสน
บาทใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวรวม 3 คน  เป็นผูล้งลายมือชื�อแทนสหกรณ์ 
 (2)    การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน และเอกสารทั2งปวง  นอกจากที�กล่าวไวใ้น (1) จะตอ้งลงลายมือ
ชื�อของผูจ้ดัการ  หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

อนึ� ง ในหนังสือกูย้ืมซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  เช็ค  ใบสั�งจ่ายเงิน  ใบรับเงินตัaวสัญญาใชเ้งินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั2นตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญั 
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ข้อ 21.  การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ

รับผดิชอบของผูจ้ดัการ ทั2งนี2  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 22.  การบัญชีของสหกรณ์   ให้สหกรณ์จดัให้มีการทาํบญัชีตามแบบและรายการที�นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวที้�สํานกังานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  ให้บนัทึกรายการในบญัชีเกี�ยวกบักระแสเงินสดของ
สหกรณ์ในวนัที�เกิดเหตุนั2น 
 สาํหรับเหตุอื�นที�ไม่เกี�ยวกบักระแสเงินสด  ให้บนัทึกรายการลงในสมุดบญัชีภายในสามวนันบั
แต่วนัที�มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั2นและการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที�สมบูรณ์
ครบถว้น  และให้สหกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งน้อยครั2 งหนึ� งทุกรอบสิบสองเดือน  อนัจดัว่าเป็นรอบปีทาง
บญัชีของสหกรณ์ซึ� งตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์ หนี2 สินและทุนของสหกรณ์กบัทั2งบญัชีกาํไรขาดทุน
ตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 วนัสิ2นปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหสิ้2นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 
 ข้อ 23.  การเสนองบดุลต่อที*ประชุมใหญ่    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล  ซึ� งผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื�ออนุมติัในที�ประชุมใหญ่  ภายในหนึ�งร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัสิ2นปี
ทางบญัชี 
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี  และแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์
ต่อที�ประชุมใหญ่พร้อมกบัเสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที�มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ� ง ให้เก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์      งบดุล  พร้อมทั2 ง
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ สาํนักงานของสหกรณ์เพื�อให้สมาชิกขอตรวจดู
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 
 ข้อ 24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรให้มีขึ2น 
 ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัที�จดทะเบียน     
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 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี�ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิ2นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้  ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทาํงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี�ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื�นไม่ได ้
นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั2น และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
 
 

           การตรวจสอบบัญชีและการกาํกับดูแลสหกรณ์ 
 
 ข้อ 25.  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั2 นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ� งครั2 ง  ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที�รับรองทั�วไปและตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   
โดยผูส้อบบญัชีซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั2ง 
 
 ข้อ 26.  การกํากับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ
สหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนักงานเจา้หน้าที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสั�ง
เป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์   คณะกรรมการอื�น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  
เจา้หน้าที�  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี2แจงขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์หรือ
ให้ส่งเอกสารเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน หรือรายงานการประชุมได ้และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบใน
สาํนกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทาํงานของสหกรณ์ได ้
 ทั2งนี2  ให้ผูซึ้� งเกี�ยวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาํ
ชี2แจงแก่ผูป้ฎิบติัการตามสมควร 
 
 ข้อ 27.  การส่งรายการหรือรายงาน       ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี�ยวกบักิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที�หน่วยงานนั2นกาํหนด 
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     กาํไรสุทธิประจําปี 
 
 ข้อ 28.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี   เมื�อสิ2นปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของ
กาํไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 
 กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั2น   ที�ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี2  

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที�ชําระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราที�กําหนดใน
กฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ� ง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทั2งสิ2นที�จ่ายสําหรับปีนั2นก็ตอ้งไม่เกิน
อตัราดงักล่าวมาแลว้ 
 ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือวา่หุน้ที�สมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์ในวนัใด มีระยะเวลา
นบัเป็นหน่วยวนั สาํหรับคาํนวณเงินปันผลตั2งแต่วนันั2นเป็นตน้ไปจนถึงวนัสิ2นปีทางบญัชี 

(2) เป็นเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที�สมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี 
เวน้แต่สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี2 ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี2ยในปีใด  มิให้ไดรั้บเงินเฉลี�ยคืน
สาํหรับปีนั2น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 
(4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที�มี

อยูใ่นวนัสิ2นปีนั2น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี2 จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที�ประชุมใหญ่เพื�อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ

สิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8)  เป็นทุนเพื�อจดัตั2งสาํนกังานหรือทุนอื�น ๆ เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั2งสิ2น 
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ทุนสํารอง 
 
 ข้อ 29.  ที*มาแห่งทุนสํารอง   นอกจากจัดสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 28. แล้ว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กให้มิไดก้าํหนดว่าให้ใชเ้พื�อการใด ให้จดัสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั2นเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 
 อนึ� ง จาํนวนเงินซึ� งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุ
ความก็ให้สมทบจาํนวนเงินนั2นเป็นทุนสํารอง 
 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะให้ที�ประชุมใหญ่จดัสรร
ตามขอ้ 28. หากที�ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวนน้อยลงกดี็  
ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวให้สมทบเป็นทุนสาํรองทั2งสิ2น  
 
 ข้อ 30.  สภาพแห่งทุนสํารอง   ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวมสมาชิกจะแบ่งปัน
กนัไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ�งกไ็ม่ได ้
 ทุนสํารองนี2 จะถอนจากบัญชีไดเ้พื�อชดเชยการขาดทุนอนัหากบังเกิดขึ2นหรือเพื�อจัดสรรเขา้
บญัชีทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ที�ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 
      

หมวด 5 
 

สมาชิก 
 
 ข้อ 31.  สมาชิก    สมาชิกสหกรณ์นี/คือ 

(1) ผูที้�มีชื�อและลงลายมือชื�อในบัญชีรายชื�อผูซึ้� งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และไดช้าํระค่า
หุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้นแลว้ 

(2) ผูไ้ด้รับเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัที�ไดล้งลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก  และได้
ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนที�จะถือครบถว้นแลว้ 
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ข้อ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี2  
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นหรือเคยเป็นพนักงานของบริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั หรือเจ้าหน้าที�
ของสหกรณ์นี2  

(4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 

(6) ตอ้งไม่เป็นผูที้�เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั  เกินกวา่ 1 คราว 

 
ข้อ 33.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกหรือผูที้�เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื�นซึ� ง

ประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์นี2จะตอ้งยื�นใบสมคัรต่อคณะกรรมการดาํเนินการตามแบบที�สหกรณ์
กาํหนด 

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที�พอใจว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 32.  ทั2งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ กใ็ห้แจง้ผูส้มคัรนั2นลงลายมือ
ชื�อของตนในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนที�จะถือให้
ครบถว้น  แลว้เสนอเรื�องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ที�ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรรายใดเขา้เป็นสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  เมื�อ
ผูส้มคัรร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื� องเสนอที�ประชุมใหญ่เพื�อวินิจฉัยชี2ขาดมติแห่งที�
ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิก   ในกรณีดงัว่านี2 ให้ถือเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของสมาชิกซึ� งมา
ประชุม 

 
ข้อ 34.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่

สหกรณ์ เป็นเงินคนละ 50.-บาท    ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี2 ให้ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์สมาชิกจะเรียก
คืนไม่ได ้

 
ข้อ 35.  สิทธิหน้าที*ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื�อของตนในทะเบียน

สมาชิก กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจาํนวนที�จะถือครบถว้น  เมื�อไดป้ฏิบตัิดงันี2แลว้จึง
จะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
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สิทธิของสมาชิกมีดงันี/ 
(1)   เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื�อเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2)   เขา้ชื�อเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3)   เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4)   ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5)   สิทธิอื�นๆ ที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 
หน้าที*ของสมาชิกมีดงันี/ 
(1)   ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ 
(2)   เขา้ร่วมประชุมทุกครั2 งที�สหกรณ์นดัหมาย 
(3)   ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื�อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารที�เขม้แขง็ 
(4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)   ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมั�นคง 

 
ข้อ 36.  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกที�ยา้ย หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื�นและประสงคจ์ะ

สมคัรเขา้สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซึ์� งตั2งขึ2นในสังกดันั2น  หากสหกรณ์นั2นมีขอ้บงัคบั
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้   ถา้สมาชิกนั2นมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกูที้�ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี2 ไปยงัสหกรณ์ที�ตนได้ไปเขา้เป็น
สมาชิกใหม่  สหกรณ์กจ็ะจดัการโอนเงินคา่หุ้น  เงินกู ้ และเงินฝาก(ถา้มี)  ที�สมาชิกนั2นมีอยูต่่อสหกรณ์
ใหต้ามวิธีการที�ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 37.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื*น     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นซึ� งยา้ย หรือโอนมา
เป็นพนกังานของบริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  หรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์นี2  หากประสงค์
จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ให้ยื�นใบสมคัรถึงสหกรณ์   เมื�อไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33. ครบถว้น
แลว้ กจ็ะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35. ทั2งนี2     เมื�อสหกรณ์ที�ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่า
หุน้ใหส้หกรณ์นี2 เสร็จสิ2นแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเกี�ยวกบัหนี2 สินที�มีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั2น  ให้เป็นไปตามที�
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ 38.  การเปลี*ยนแปลงชื*อ สัญชาติ และที*อยู่        สมาชิกคนใดมีการเปลี�ยนแปลงชื�อ 
สัญชาติและที�อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 
 
 

การตั/งผู้รับโอนประโยชน์ 
 
 ข้อ 39.  การตั/งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกจะทาํเป็นหนังสือตั2งบุคคลหนึ� งหรือหลายคน 
เพื�อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึ�งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมื�อตนตายนั2นมอบให้สหกรณ์ถือไว ้หนังสือตั2ง
ผูรั้บโอนประโยชน์ ดงัวา่นี2ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั2งผูรั้บโอนประโยชน์ที�ไดท้าํไวแ้ลว้ ก็
ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
 เมื�อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น    เงินรับฝาก    เงินปันผล   เงินเฉลี�ยคืน   และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื�นใด
บรรดาที�สมาชิกผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ไดต้ั2งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั2งไวก้็คืนให้แก่
บุคคลที�ได้นาํหลกัฐานมาแสดง ให้เป็นที�พอใจของคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั2น ทั2งนี2 ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 45. วรรคแรกและขอ้ 46.  
 ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก   ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึ� งปีนบัแต่วนัที�สมาชิกตาย  หรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบสาํเนามรณะบตัรที�ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั2 น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายเพื�อประกอบการพิจารณาด้วย  เมื�อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสี�สิบ
ห้าวนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูที้�มีชื�อเป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ที�สมาชิกไดจ้ัดทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตนอยู่ก็ดี   เมื�อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั2งสิ2น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ 40.  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดงัตอ่ไปนี2  
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
ข้อ 41.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนี2 สินต่อสหกรณ์และไม่อยูใ่นฐานะผูกู้ห้รือผู ้

ค ํ2าประกนั อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ    
และ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาต
แลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคบั ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไป
ทราบดว้ย 
 
 ข้อ 42.  การให้ออกจากสหกรณ์    สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใดดงัต่อไปนี2  

(1) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดชาํระคา่หุ้นรายเดือนรวมถึงหกงวด 
ทั2งนี2 โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(2) นาํเงินกูไ้ปใชผิ้ดความมุ่งหมายที�ให้เงินกูน้ั2น 
(3) ไม่จัดการแกไ้ขหลักประกันสําหรับเงินกูที้� เกิดบกพร่อง ให้คืนดีภายในระยะเวลาที�

คณะกรรมการกาํหนด 
(4) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี2  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี2ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นดัการส่งเงินงวดชาํระหนี2ดงัวา่นั2นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�งๆ 
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(5) ไม่ให้ขอ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี2 สินของตนแก่สหกรณ์เมื�อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื�อจะ
ก่อความผูกพนัในหนี2 สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ2าประกนั หรือเมื�อมีความผกูพนัในหนี2 สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ หรือ
ประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื�อสัตยสุ์จริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาํให้เสื�อมเสียต่อ
สหกรณ์  ไม่วา่โดยประการใดๆ 

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้
นี2   และไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการ
ที�มีอยูท่ ั2งหมดในขณะนั2นแลว้กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนั2นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที�ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื�นอุทธรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่โดยให้ยื�นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�ทราบมติการให้ออก คาํวินิจฉัยของที�ประชุม
ใหญ่ให้เป็นที�สุด 
 
 ข้อ 43.  การถอนชื*อออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที�สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใดๆ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ� ง ให้สหกรณ์แจง้เรื�องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถา้มี) ซึ� งเกี�ยวขอ้ง  เสนอที�ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 
 
 ข้อ 44.  สมาชิกที*พ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั  หรือ
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที*ของสหกรณ์ตามแต่กรณี   เมื�อมีหนี2 สินไม่เกินค่าหุ้นให้มีสิทธิขอกูเ้งินจาก
สหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 45.  การจ่ายคนืเงนิของสมาชิกที*ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40. (1),(2),(3)  นั2น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่าย   
บรรดาที�สมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซึ� งออกเพราะเหตุอื�นพร้อมดว้ยเงินปันผลและ
เงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั2นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะคา่หุ้นนั2นผูมี้
สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที  โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีที�ออกนั2น หรือ 
จะเรียกให้จ่ายคืน  หลงัจากวนัสิ2นปีทางบัญชีที�ออก  โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนสําหรับปีที� 
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ออกนนั2นดว้ย ในเมื�อที�ประชุมใหญ่ มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั2น   แลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบี2ยนั2น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด  จาํนวนค่าหุ้นที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที�มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั2น   คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั2นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกที�
ขาดจากสมาชิกภาพเนื�องจากตน ได้โอนหรือยา้ย หรือออกจากงานประจาํตาม ขอ้ 32.(3)  โดยไม่มี
ความผดินั2น  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลายสหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี2 ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั2นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที�สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40.(4),(5)  นั2 นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินปันผล  และเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี2ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั2นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนั
สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนตั2งแต่ประจาํปีที�ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลงัวนัสิ2นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนในปีนั2นภายหลังจากที�ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี2ยสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 ข้อ 46.  การหักจํานวนเงินซึ*งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ
สมาชิกตามขอ้ 45. นั2น   สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซึ� งสมาชิกตอ้งรับผดิตอ่สหกรณ์ออกก่อน 
 
 

ความรับผดิเพื*อหนี/สินของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 47.  ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื�อหนี2 สินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่
เกิน  จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลคา่หุ้นที�ตนถือ 
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หมวด 6 
 

สมาชิกสมทบ 
 
 ข้อ 48.  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที�เห็นสมควรโดยตอ้งสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆ  ของสหกรณ์เป็นการ
ประจาํ 
 
 ข้อ 49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี2  

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาที�บรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นผูที้มีความประพฤติดีงาม 
(4) เป็นผูที้�จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 
(6) ตอ้งไม่เป็นผูที้�เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบจากสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุาร

บินแห่งประเทศไทย จาํกดั 
  

ข้อ 50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ      ผูป้ระสงค์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื�นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์นี2 ไม่น้อยกว่า 2 คน รับรอง  เมื�อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า    ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที�กาํหนดในขอ้ 
49.  ทั2งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้ รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้  และตอ้งจดัให้ผูส้มคัรไดล้งลายมือ
ชื�อในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชําระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามที�จะถือครบถ้วนตามที�
ระเบียบสหกรณ์กาํหนด 
 เมื�อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 
 ข้อ 51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ในวันที�ยื�นใบสมคัรเป็นสมาชิก เป็นเงิน 100.-บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี2 ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ 
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 ข้อ 52.  การให้บริการ   สหกรณ์อาจให้บริการหรือจดัสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที�
เห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์  ทั2 งนี2 ประเภทของสหกรณ์ 
หลกัเกณฑ์  ขอ้กาํหนด  วิธีการให้บริการและอื�นๆ  ตลอดจนสวสัดิการและผลตอบแทนจากการใช้
บริการใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 53.  สิทธิและหน้าที*ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที�เช่นเดียวกับ
สมาชิกเฉพาะในส่วนที�ไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์ รวมทั2งไม่ใหสิ้ทธิในเรื�องดงัต่อไปนี2  

(1) เป็นกรรมการดาํเนินการ 
(2) การนบัชื�อเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 
(3) การออกเสียงในเรื�องใดๆ 
(4) การกูย้มืเงิน 

 
ข้อ 54.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  

ดงัต่อไปนี2  
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 
(6) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบั ขอ้ 49. 

 
ข้อ 55.  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความ

จาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดต้รวจสอบแล้ว
พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
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 ข้อ 56.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปนี2  

(1) ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(2) ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและคาํสั�งของสหกรณ์ 
(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้สื�อมเสียต่อสหกรณ์  ไม่วา่โดยประการใดๆ 
(4) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี2 ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี2ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นดัการส่งงวดชาํระหนี2 ดงัวา่นั2นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�งๆ 
 

ข้อ 57.  การเปลี*ยนแปลงชื*อ สัญชาติ และที*อยู่    สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี�ยนแปลง ชื�อ 
ชื�อ  สัญชาติและที�อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงนั2น 
 
 ข้อ 58.  การตั/งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนังสือตั2 งบุคคลหนึ� งหรือหลาย
คน    เพื�อเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึ� งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื�อตนตายแล้วมอบให้สหกรณ์ถือไว ้ 
หนงัสือตั2งผูรั้บโอนประโยชน์ ดงัวา่นี2ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั2งผูรั้บโอนประโยชน์ที�ไดท้าํไว้
แลว้กต็อ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว ้
 เมื�อสมาชิกสมทบตาย   ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ  
สหกรณ์  จะจ่ายเงินคา่หุ้น   เงินรับฝาก   เงินปันผล   เงินเฉลี�ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื�นใด
บรรดาที�สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ไดต้ั2งไวห้รือถา้มิไดต้ั2งไวก้็คืน
ให้แก่บุคคลที�ได้นาํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั2น  โดยสหกรณ์จะจ่ายตามที�กาํหนดในขอ้ 59. วรรคแรกและขอ้ 60. 
 ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
หนึ� งปีนับแต่วนัที�สมาชิกสมทบถึงแก่ความตายหรือวนัที�ผูรั้บโอนประโยชน์ไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  
โดยให้แนบสําเนามรณะบตัรที�ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั2นๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี� สิบห้าวัน  ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื�นคาํขอรับเงิน
ผลประโยชน์หรือผูที้�มีชื�อเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ที�สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัตน
อยูก่็ดี  เมื�อพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดี   ให้สหกรณ์โอนเงินจาํนวนดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารอง
ของ สหกรณ์ทั2งจาํนวน 
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 ข้อ 59.  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบที*ขาดจากสมาชิกภาพ       ในกรณีที�สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54. (1),(2),(4) นั2น     สหกรณ์จะจ่ายคืนคา่หุ้น  เงินปันผลและเงิน
เฉลี�ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ� งออกเพราะ
เหตุอื�น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั2นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั2นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี�ยคืนสําหรับปีที�ออกนั2น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิ2นปีทางบญัชีที�ออก โดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนสําหรับปีที�ออกนั2นดว้ย  ในเมื�อที�ประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีนั2นแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี2ยนั2น   สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด  จาํนวนค่าหุ้นที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที�มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั2น  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั2นไวจ้นถึงวนัสิ2นปีทางบญัชีใหม่ 
 ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย  สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี2ยคา้งจ่าย  บรรดาที�สมาชิกสมทบนั2นมี
อยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54. (5),(6) นั2น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนกบัดอกเบี2ยคา้งจ่าย    บรรดาที�สมาชิกสมทบนั2นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอนัสมควร     โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนตั2งแต่ประจาํปีที�ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่าย ค่าหุ้นภายหลงัวนัสิ2นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนในปีนั2นภายหลงั
จากที�ประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี2ยนั2นสหกรณ์
จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์  
  
 ข้อ 60.  การหักเงินซึ*งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนเงินของสมาชิก
สมทบตามขอ้ 59. นั2น  สหกรณ์มีอาํนาจหักเงินซึ� งสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์จนครบจาํนวน
ออกก่อน 
 
 ข้อ 61.  การถอนชื*อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที�สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ   ให้คณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกสมทบรายนั2นออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 
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              หมวด 7 
 

       การประชุมใหญ่ 
 
 ข้อ 62.  การประชุมใหญ่สามัญ   ให้คณะผูจ้ดัตั2 งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการ
ประชุมใหญ่สามญัครั2 งแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที�จดทะเบียนสหกรณ์   เพื�อเลือกตั2งคณะกรรมการ
ดาํเนินการและมอบหมายการทั2งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามญัครั2 งต่อไป ให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึ�งครั2 งภายใน
หนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ2นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื�อใด
ก็ได้     แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  หรือในกรณีที�สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ�งของจาํนวนทุนเรือนหุ้นที�ชาํระแลว้   ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกิน
สามสิบวนันบัแต่วนัที�สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ� งมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ� งในห้าของจาํนวนสมาชิกทั2งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ� งร้อย
คน  ลงลายมือชื�อทาํหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั
เมื�อใดกไ็ด ้  และให้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัที�รับคาํร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาํหนดระยะเวลา
ดงักล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หน้าที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอาํนาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาที�เห็นสมควร 
 
 ข้อ 64.  การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่     เมื�อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มี
หนงัสือแจง้วนัเวลา  สถานที� และเรื�องที�จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัแต่
ถา้การประชุมนั2นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั2 งนี2 ให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือชื�อในหนังสือนั2น   และตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าที�จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกนักบัที�แจง้ให้สมาชิก
ทราบดว้ย 
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 ข้อ 65.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุม  ไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวนสมาชิกทั2งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึ� งร้อยคนในการประชุมใหญ่
สมาชิกจะมอบอาํนาจให้ผูอื้�นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 
 ข้อ 66.  การนัดประชุมใหญ่ครั/งที*สอง     ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถา้สมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุม ให้นดัประชุมใหญ่อีกครั2 งหนึ� งภายในสิบสี�วนันับแต่วนัที�นัดประชุมใหญ่ครั2 งแรก 
ในการประชุมครั2 งหลงันี2    ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เมื�อมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ� งในสิบของจาํนวนสมาชิกทั2งหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือ
เป็นองคป์ระชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม    เมื�อมีสมาชิกมา
ประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที�จะเป็นองคป์ระชุมตามที�กล่าวในขอ้ 65. วรรคแรกกใ็ห้งดประชุม 
 
 ข้อ 67.  อํานาจหน้าที*ของที*ประชุมใหญ่    ที�ประชุมใหญ่มีอาํนาจหน้าที�พิจารณาวินิจฉัยเรื�อง
ทั2งปวงที�  เกิดขึ2นเกี�ยวกบัการดาํเนินการของสหกรณ์ ซึ� งรวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1)  รับทราบเรื�องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ของ
ผูส้มคัรซึ�งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที�ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั2งและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3)  พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(4)   รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ

ดาํเนินการและของผูต้รวจสอบกิจการ 
(5)   พิจารณากาํหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอื�นๆ  และผูต้รวจสอบกิจการ 
(6)   พิจารณากาํหนดวงเงินซึ� งสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ2าประกนั 
(7)   อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(8)   พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9)   กาํหนดค่าเบี2 ยเลี2 ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าเบี2 ยประชุมของกรรมการดาํเนินการ  

กรรมการอื�นๆ  ที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิe  
(10) พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 
(11) รับทราบเรื�องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และชุมนุมสหกรณ์ที�

สหกรณ์นี2 เป็นสมาชิกอยู ่
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(12)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียน 
สหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชีหรือพนักงานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13) กาํหนดรูปการซึ� งสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครื�องเกื2อหนุนบรรดาสมาชิก   ตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 
 

          หมวด 8 
 
        คณะกรรมการดาํเนินการ 
 
 ข้อ 68.  คณะกรรมการดําเ นินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเ นินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน   และกรรมการดาํเนินการอีกไม่เกิน 14 คน  ซึ� งที�ประชุมใหญ่
เลือกตั2งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตั2ง ในระหว่างกนัเองขึ2นดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ� งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ� ง  และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ� ง   นอกนั2นเป็นกรรมการ  และปิด
ประกาศใหท้ราบโดยทั�วกนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
 หา้มไม่ใหบุ้คคลซึ�งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี2 เป็นหรือทาํหนา้ที�กรรมการดาํเนินการ 

(1)   เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกในความผิดเกี�ยวกบัทรัพยที์�กระทาํ
โดยทุจริต 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

(3)  เคยถกูให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมีคาํวินิจฉัยเป็นที�สุดให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ
ตามคาํสั�งนายทะเบียนสหกรณ์ 

 (4)  เคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที� 
 (5)  สมาชิกซึ� งผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนี2 ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี2ย     ในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชีนับแต่ปีที�ผิดนัด  ถึงปีที�เลือกตั2งกรรมการดาํเนินการ เวน้แต่การผิดนัดนั2นมิไดเ้กิดขึ2นจากการ
กระทาํของตนเอง 

(6)  ผูซึ้� งเป็นเจา้หนา้ที�ในสหกรณ์นี2  
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ข้อ 69.  อาํนาจหน้าที*ของกรรมการดาํเนินการแต่ละตําแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี2  

(1) เป็นประธานในที�ประชุมใหญ่ และที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและ
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื�อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี2  
(4) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี2  

(1) ปฏิบติัการในอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เมื�อ
ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ หรือเมื�อตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบติัการตามที�ประธานกรรมการมอบหมายให ้
(3) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี2  

(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ทุกครั2 ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณี 
(4) ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 
 (ง)       เหรัญญิก  มีอาํนาจหนา้ที�ดงันี2  

(1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์   
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

 (2)  ดาํเนินการอื�นๆ  ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย  ให้ภายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ 
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 ข้อ 70.  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง         คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน
ตาํแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั2ง ในวาระเริ�มแรกเมื�อครบหนึ�งปีนบัแต่วนัเลือกตั2ง ให้กรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ออกจากตาํแหน่ง  เป็นจาํนวนหนึ�งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทั2งหมด
โดยวิธีจบัฉลาก (ถา้มีเศษให้ปัดขึ2น)  และให้ถือว่าเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการดาํเนินการที�อยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระ หรืออยูน่านที�สุด ออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุกๆปี 
  เ มื�อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั2 งคณะกรรมการดํา เนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั2งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่  
แต่ตอ้งไม่เกินหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ2นปีทางบญัชีสหกรณ์ 
 กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึ� งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั2งซํ2 าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกนั 
 ในกรณีที�กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั2 งคณะ  ให้กรรมการดาํเนินการที�ไดรั้บ
เลือกตั2งใหม่อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก และให้นาํความในวรรคหนึ� งมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  
 ข้อ 71.  การพ้นจากตําแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง  เพราะเหตุอยา่งหนึ�ง
อยา่งใด  ดงัต่อไปนี2  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ หรือลาออกต่อที�

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี2  
(5) ตกเป็นผูผิ้ดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี2 ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี2ย 
(6) ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั2งคณะ หรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อกทั2งคณะ หรือรายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครั2 ง  โดยไม่มีเหตุอนัควร 
ให้กรรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติได ้  ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที�รับทราบคาํสั�ง    คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ถือเป็นที�สุด 
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 กรณีที�ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาํเนินการพ้นจากตาํแหน่งทั2 งคณะ   ให้ที�
ประชุมใหญ่  เ ลือกตั2 งคณะกรรมการดํา เ นินการใหม่ทั2 งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เ ช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 
 
 ข้อ 72.  ตําแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 71. (7) )    ให้กรรมการดาํเนินการที�ยงัดาํรงตาํแหน่งอยู่
ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่   ซึ� งจะได้มีการเลือกตั2 งกรรมการดาํเนินการแทนใน
ตาํแหน่งที�ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม 
กรรมการดาํเนินการที�ดาํรงตาํแหน่งอยูจ่ะประชุมดาํเนินการใดๆ ไม่ได ้นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามญัขึ2นโดยเร็ว 
 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลง   ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั2น เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหน้าที�แทนและยงัมิไดมี้การ
ประชุมใหญ่ เพื�อเลือกตั2งใหม่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตั2งกรรมการดาํเนินการอื�น
ขึ2นทาํหนา้ที�แทนชั�วคราวจนกวา่จะมีการเลือกตั2งใหม่ 
 กรรมการดาํเนินการซึ� งที�ประชุมใหญ่เลือกตั2งขึ2นแทนในตาํแหน่งที�ว่างให้อยูใ่นตาํแหน่งได้
เพียงเท่ากาํหนดเวลาที�ผูซึ้� งตนแทนนั2นชอบที�จะอยูไ่ด ้
 
 ข้อ 73.  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจ
ธุระ  แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ�งครั2 งเป็นอยา่งนอ้ย 
 ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการได ้  ในกรณีที�เป็นการประชุมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และเรื�องที�
สาํคญัอื�นๆ  ของสหกรณ์ให้แจง้เจา้หนา้ที�ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ
ดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ� งของ จาํนวนกรรมการดาํเนินการทั2งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ข้อ 74.  อาํนาจหน้าที*ของคณะกรรมการดาํเนินการ   คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ที�
ดาํเนินกิจการทั2งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และคาํสั�งของ
สหกรณ์กบัทั2งในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์ ซึ� งรวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1) พิจารณาในเรื� องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบติัการต่างๆ  ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั�งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื�องการรับฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การให้เงินกู ้และการฝากหรือลงทุนเงิน ของ
สหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกบัรายงานประจาํปี 
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหที้�ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั2 ง หรือจ้าง  และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ ัดการตลอดจน

ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(7) พิจารณาดาํเนินการแตง่ตั2ง และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8) กาํหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ� งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์        
(10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองคก์ารอื�น 
(11)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตั2 งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ 

คณะทาํงาน เพื�อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชีหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13)  พิจารณาให้ความเที�ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจา้หนา้ที�สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยทั�วไป  เพื�อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 
(14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื�น  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ และ

สมาชิกเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ 
(15)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที�เห็นสมควรเป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการดาํเนินการ   

ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนให้ตามที�เห็นสมควร 
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(16)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาํเนินคดีเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชี2ขาด 

(17)  พิจารณาดาํเนินการต่างๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(18)  พิจารณาแต่งตั2งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์  เพื�อเขา้ประชุมใหญ่และออก

เสียง  ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์   และองคก์ารอื�น  ซึ� ง
สหกรณ์นี2 เป็นสมาชิกทั2งนี2 ให้เป็นไปตามที�ขอ้บังคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนั2นกาํหนดไว ้

(19)  พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   รองประธาน
กรรมการ    เลขานุการ    เหรัญญิก    ผูจ้ดัการและบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

 
ข้อ 75.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

กระทาํการ  หรืองดเวน้การกระทาํการ  หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าที�ของตน
จนทาํให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกี�ยวกบั
การเงิน   การบญัชี   หรือกิจการ   หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี    หรือรายงานการ
ตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย   คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
 

คณะกรรมการอื*น 
 
 ข้อ 76.  คณะกรรมการอํานวยการ       คณะกรรมการดําเนินการอาจตั2 งคณะกรรมการ
อาํนวยการ  จาํนวนไม่เกิน 7 คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และ
เลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และให้คณะกรรมการดาํเนินการตั2ง
กรรมการดาํเนินการอื�นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 
 คณะกรรมการอาํนวยการให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ
ซึ�งตั2ง คณะกรรมการอาํนายการนั2น 
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 ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
ครั2 งเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� ง
หนึ� งของ จาํนวนกรรมการอาํนวยการทั2งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วินิจฉัยทั2 งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ     ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบ 
 
 ข้อ 77.  อํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการอํานวยการ   ให้คณะกรรมการอาํนวยการเป็นผู ้
ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที�ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย   ขอ้บังคับ  
ระเบียบ  มติและคาํสั�งของสหกรณ์ ซึ� งรวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1) ควบคุมในเรื�องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทาํบญัชี  และทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น   และเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(3) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่น
สภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมที�จะให้ผูเ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล  รวมทั2งบญัชีกาํไรขาดทุน  และรายงานประจาํปี   แสดงผล

การดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  เพื�อเสนอต่อที�ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์     เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาเสนอใหที้�ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาและเสนอที�ประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ   เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการ

มอบหมาย 
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ข้อ 78.  คณะกรรมการเงินกู้       คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั2 งคณะกรรมการเงินกู้
จาํนวนไม่เกิน 7 คน  โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึ�งและเลขานุการคนหนึ�ง  นอกนั2นเป็น
กรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ� ง
ตั2งคณะกรรมการเงินกูน้ั2น 
 ให้คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั2 ง
เป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้    ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของ
จาํนวนกรรมการเงินกูท้ั2งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วินิจฉัยทั2งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถดัไป 
 
 ข้อ 79.  อํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหน้าที�ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของ
สหกรณ์รวมทั2งขอ้ต่อไปนี2  

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั2น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และ

เมื�อเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง กต็อ้งกาํหนดให้ผูกู้จ้ดัการแกไ้ขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนี2ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื2องตน้ให้ไดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระ

หนี2 เงินกู ้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนี2  เพื�อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
ผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกูห้รือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 

ข้อ 80.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั2 ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ จาํนวนไม่เกิน 5 คน  โดยให้มีตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ�ง  และเลขานุการคนหนึ�ง  นอกนั2นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เ ท่าที� ก ําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการ  ซึ� งตั2งคณะกรรมการศึกษาและประสัมพนัธ์นั2น 
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ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกนัเดือนละครั2 งเป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์หรือเลขานุการ
นดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�ง
จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั2งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการทราบ ในการประชุมคราวถดัไป 

 
ข้อ 81.  อํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์     ให้คณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหน้าที�ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และคาํสั�ง
ของสหกรณ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งซึ� งรวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และผูที้�
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการและการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร   ความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะ  ประโยชน์  รวมทั2งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก รับทราบ 

(3)  ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา  และติดตามขา่วความเคลื�อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื�นทั2งในและนอก

ประเทศ  เพื�อนาํตวัอยา่งที�ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 

 
ข้อ 82.  คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจมี

คาํสั�งแต่งตั2งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื�อมอบหมายให้ปฏิบตัิภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอาํนาจหนา้ที�ตามที�
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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     ประธานในที*ประชุม 
 
 ข้อ 83.  ประธานในที*ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม ก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุมดว้ย ก็ให้ที�
ประชุมเลือกตั2งกรรมการดาํเนินการ คนหนึ�งขึ2นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั2น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ เช่น คณะกรรมการอาํนวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั2น ๆ เป็นประธานในที�ประชุม  
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม  ก็ให้ที�ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� งเป็นประธานในที�ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั2น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที�ที�ประชุมใหญ่ไดมี้มติ
ถอดถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอให้เปลี�ยนตวัประธานในที�ประชุมก็ให้กระทาํไดโ้ดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ� งเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะคราวนั2นหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือก
ประธานในที�ประชุมในกรณีนี2 ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก ซึ� งมา
ประชุม 
 
 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที*ประชุม 
 
 ข้อ 84.  การออกเสียง   สมาชิกคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการลงคะแนนออกเสียงในที�ประชุม
ใหญ่ และจะมอบให้ผูอื้�นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
 ถา้ปัญหาซึ� งที�ประชุมวินิจฉัยนั2น  ผูใ้ดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตวั  ผูน้ั2นจะออกเสียงใน
เรื�องนั2นไม่ได ้
 
 ข้อ 85.  การวินิจฉัยปัญหา          เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี2 การวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ  ในที�ประชุมใหญ่  หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือที�ประชุมคณะกรรมการ
อื�น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ2นอีก
เสียงหนึ�งเป็นเสียงชี2ขาด เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี2ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกซึ� ง
มาประชุม 
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(1) การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

 
 

รายงานการประชุม 
 
 ข้อ 86.  รายงานการประชุม        ในการประชุมใหญ่   การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ  นั2น  ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือชื�อ  พร้อมทั2งบนัทึกเรื�องที�
พิจารณาวินิจฉัยทั2 งสิ2นไวใ้นรายงานการประชุมและให้ประธานในที�ประชุมกบักรรมการดาํเนินการ 
หรือกรรมการอื�น ๆ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึ�งที�เขา้ประชุมนั2น ๆ ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 
 
 

หมวด 9 
 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที*ของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 87.  การจ้างและแต่งตั/งผู้จัดการ       คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคล
ที�มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื�อแต่งตั2งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของ
สหกรณ์   โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 68. (1),(2),(3),(4)  ในการจ้างผูจ้ัดการ
สหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มี
หลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตั2งหรือจ้างผูจ้ัดการต้องให้ผูจ้ัดการรับทราบ  และรับรองที�จะปฏิบัติหน้าที�ดัง
กาํหนดไวใ้น ขอ้ 89.  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี�ยวกบัการคดัเลือก  หรือ
สอบคดัเลือก  การแต่งตั2งหรือจา้ง  การกาํหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  และการให้ออกจาก
ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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 ข้อ 88.  การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์     สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ัดการสหกรณ์  โดยกาํหนด
ระยะเวลาหรือไม่กาํหนดระยะเวลากไ็ด ้
 
 ข้อ 89.  อํานาจหน้าที*และความรับผิดชอบของผู้จัดการ       ผูจ้ดัการมีอาํนาจหน้าที�ในการ
จดัการทั�วไป  และรับผดิชอบเกี�ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์  รวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจาํนวนหุ้น   จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัชวน
การถือหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงินกู ้ จัดทาํเอกสารเกี�ยวกบัเงินกู ้ ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกี�ยวกบัเงินค่าหุ้น  และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกบั

แจง้ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าที�ของสหกรณ์ตามอาํนาจหน้าที�ที�กาํหนดในระเบียบของสหกรณ์   

รวมถึงกาํหนดหนา้ที�และวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หน้าที�ของสหกรณ์    ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�เหล่านั2นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื� องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจดัให้มีใบสําคญัโดยครบถว้น  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคญัและเอกสารต่าง ๆ  
เกี�ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่างๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ 

(10)  รับผิดชอบจัดทาํงบดุลรวมทั2งบัญชีกาํไรขาดทุน  และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา   เพื�อเสนอต่อที�ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
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(11)  จัดทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณา 

(12)  จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หน้าที� ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุม 
ใหญ่ 

(13)  เขา้ร่วมประชุมและชี2แจงในการประชุมใหญ่     ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ  เวน้แตก่รณีซึ� งที�ประชุมนั2น ๆ  มิให้เขา้ร่วมประชุม 

(14)  ปฏิบตัิการเกี�ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่างๆ  ของสหกรณ์  ให้

อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที�ทาง

ราชการกาํหนด 
(18)  ปฏิบตัิงานอื�นๆ   ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการ  หรือคณะกรรมการอื�นๆ  ของสหกรณ์

มอบหมาย  หรือตามที�ควรกระทาํ  เพื�อใหกิ้จการในหนา้ที�ลุล่วงไปดว้ยดี 
 

ข้อ 90.  การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ
อยา่งหนึ�งอยา่งใด  ดงัต่อไปนี2  

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

กาํหนด 
(4) อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์  หรือครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษ์วา่ไดก้ระทาํ

การ  หรือละเวน้การกระทาํการใด ๆ  อนัอาจทาํให้ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีแก่
ประชาชน  หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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ข้อ 91.  การลาออก    ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื�นหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัที�จะออกไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวัน  และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั2น  การยบัย ั2งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกิน
หกสิบวนั 
 
 ข้อ 92.  การมอบหมายงานในหน้าที*ผู้จัดการให้กรรมการดาํเนินการ   ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การ
จดัจา้งและแต่งตั2งผูจ้ดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะที�จะจดัจา้งเจา้หน้าที�สหกรณ์ในตาํแหน่งอื�น
ดว้ยไดใ้ห้คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ที�ผูจ้ดัการ   ให้กรรมการดาํเนินการคนใดคน
หนึ�งตามที�เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 
 
 ข้อ 93.  การแต่งตั/งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ      ถ้าตาํแหน่งผูจ้ ัดการว่างลง  และยงัไม่ได้
แต่งตั2งให้ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งแทน   หรือเมื�อผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นครั2 งคราว  ให้
รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หน้าที�ของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย
เป็นผูรั้กษาการแทน 
 
 ข้อ 94.  การเปลี*ยน ผู้ จัดการ      ในกรณีที� มีการเปลี� ยนผู ้จัดการ ให้ เ ป็นหน้าที�ของ
คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์น
และหนี2 สิน  ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์เพื�อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที�จะส่งมอบงาน 
 
 ข้อ 95.  เจ้าหน้าที*ของสหกรณ์       นอกจากตาํแหน่งผูจ้ัดการแลว้  สหกรณ์อาจจดัจ้างและ
แต่งตั2งเจา้หน้าที�อื�น   โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลที�มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 68. (1),(2),(3),(4)  ตามความ
จาํเป็นเพื�อปฏิบติังานในสหกรณ์  ทั2งนี2   ตามระเบียบของสหกรณ์  ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
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ที*ปรึกษา 
 
 ข้อ 96.  ที*ปรึกษาและที*ปรึกษากิตติมศักดิJ        คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ� งทรงคุณวุฒิมีความรู้    ความสามารถและความเหมาะสม  เป็นที�ปรึกษาและที�ปรึกษา
กิตติมศักดิe   ได้จาํนวนไม่เกินห้าคนเพื�อให้ความเห็นแนะนําในการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์     
ทั2งนี2 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�สหกรณ์กาํหนด 
 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ       ให้ที�ประชุมใหญ่เลือกตั2งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์  เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี  จาํนวนไม่เกินหา้คนหรือหนึ�งนิติบุคคล 
 ที�ประชุมใหญ่จะเลือกตั2งกรรมการดาํเนินการ   หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ์
เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
 
 ข้อ 98.  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาํแหน่งได้มี
กาํหนดเวลาหนึ�งปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั2งผูต้รวจสอบกิจการ
คนใหม่  กใ็ห้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที�ไปพลางก่อน 
 ผูต้รวจสอบกิจการซึ� งออกไปนั2น  อาจไดรั้บเลือกตั2งซํ2 า 
 
 ข้อ 99.  อาํนาจหน้าที*ของผู้ตรวจสอบกิจการ      ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ที�ตรวจสอบ
การดาํเนินงานทั2งปวงของสหกรณ์ซึ� งรวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร   สรรพสมุด  บัญชี   ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพยสิ์นและ
หนี2 สิน  ทั2งปวงของสหกรณ์  เพื�อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื�อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที�ของสหกรณ์  ทั2 ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั2น ๆ 
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(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั2งเจา้หน้าที�ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้งและ
หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ  เพื�อพิจารณาหาทางปรับปรุง  
แผนงาน  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคาํสั�งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสั�งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื�น ๆ    เพื�อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์      

ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ   
ในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย  

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์แกไ้ขโดยมิชกัชา้   ผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั2นดว้ยกไ็ด ้

 
ข้อ 100.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของ

สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื�อแก้ไขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการต้อง
รับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั2น 
   
 

หมวด 10 
      

การแก้ไขเพิ*มเตมิข้อบังคบั 
 
 ข้อ 101.  การแก้ไขเพิ*มเติมข้อบังคบั  จะกระทาํไดก็้แตโ่ดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี2  

(1) ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื�องหนึ� งโดยเฉพาะ  และให้แจง้ไปยงั
สมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ�มเติมขอ้บังคบัได้  เมื�อมีการ
พิจารณาเรื� องที�จะขอแกไ้ขเพิ�มเติมนั2นในที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  ซึ� งมีกรรมการ
ดาํเนินการประชุม 2 ใน 3 ของคณะกรรมการดาํเนินการที�มีอยู่ในขณะนั2น  โดยมติให้แกไ้ขเพิ�มเติม
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ขอ้บงัคบันั2นให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการที�มาประชุมซึ� งลงลายมือชื�อเขา้
ประชุมแต่ถา้สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ� งในสิบของจาํนวนสมาชิกทั2งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลง
ลายมือชื�อทาํหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัให้
แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั กย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความที�จะขอแกไ้ขเพิ�มเติมพร้อมดว้ยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั   ให้กระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  
ที�มีองคป์ระชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนสมาชิกหรือไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน แลว้แต่กรณี 

(4) ขอ้ความใดซึ�งที�ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ�มเติมแลว้   หากปรากฏว่าขอ้ความนั2นขดักบั
กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั2น   แลว้รับจดทะเบียน 

(5) ขอ้บังคบัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ  หรือ 
คาํสั�งให้สอดคลอ้งกนักใ็ห้นาํความที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั2นมาบงัคบัใช ้ และให้ผูเ้กี�ยวขอ้ง
ถือปฏิบติั 
 
 

หมวด 11 
 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
 
 ข้อ 102.  ระเบียบของสหกรณ์            ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าที�กาํหนด
ระเบียบต่าง ๆ  เพื�อดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี2 และเพื�อความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ รวมทั2งในขอ้ต่อไปนี2  

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื�น 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื�น 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ 
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื�อสาธารณประโยชน ์
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(9) ระเบียบวา่ดว้ยที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิe  
(10) ระเบียบอื�นๆ  ที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวท้ั2 งนี2  เพื�ออาํนวยความ

สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน  (1),(2),(4)   ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้

บงัคบัได้ ส่วนระเบียบอื�นเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใช้แลว้ ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 
 ข้อ 103.  การดาํเนินคดีเกี*ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที�ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ กดี็  หรือในกรณีที�สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 102. (3),(4)  แต่มิไดรั้บชาํระ
ตามเรียกกดี็  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 
 
 ข้อ 104.  การตีความในข้อบังคบั     ถา้มีปัญหาเกี�ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบัให้สหกรณ์เสนอ 
ปัญหานั2นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื�อขอคาํวนิิจฉัย  และใหส้หกรณ์ถือปฏิบตัิตามคาํวินิจฉัยนั2น 
 
 ข้อ 105.  ทรัพย์สินของสหกรณ์   การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการที�มีอยูใ่นขณะนั2นเป็นเอกฉันท์      และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากที�ประชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมติเห็นชอบของที�ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิก
ที�มาประชุม 
 
 ข้อ 106.  การจําหน่ายทรัพย์สินเมื*อสหกรณ์ต้องเลิก   เมื�อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระ
บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์   ตลอดทั2งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบี2ย 
และชาํระหนี2 สินอื�น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ2นแลว้  ปรากฏว่ามีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ให้ผูช้าํระบญัชี
จ่ายตามลาํดบัดงัต่อไปนี2  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที�ชาํระแลว้  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี�ยคืนตามขอ้ 28. (2) 
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เงินที�จ่ายตาม (2) และ (3) ขา้งตน้  เมื�อรวมทั2งสิ2นตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิ
ที�สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีที�เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที�ถอนไปตามขอ้ 28.(4) ใน
ปีนั2น 
 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่ก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื�น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตามมติของที�ประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที�ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที�ชาํระบญัชีเสร็จ   
 
 ข้อ 107.  ในกรณีที*ข้อบังคับนี/มิได้กําหนดข้อความเรื*องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที�
กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนคาํสั�งหรือคาํแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนาย
ทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งแห่งขอ้บงัคบันี2  
   . 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 108.  ให้บรรดาระเบียบ  มติ   หรือคําสั*งที*ใช้บังคับอยู่ในวันที*ข้อบังคับนี/มีผลใช้บังคับ   
ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี2   จนกว่าจะมีระเบียบ  มติ  หรือคาํสั�งที�ออกตาม
ขอ้บงัคบันี2 ใชบ้งัคบั 
 
 
 
     ลงชื�อ.........................................................ประธานกรรมการ 
                            (นายกาํธร   ศิริกร) 
 
 
     ลงชื�อ  วา่ที� ร.ต..........................................เลขานุการ 
                  (ชาย   ชินะไพโรจน์) 
 
 
เหตุผล เพื�อครอบคลุมการปฏิบติังานและในการตีความ 
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คาํรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
  “ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทั2ง 4 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
 
 
 
 
     ลงชื�อ........................................................ประธานกรรมการ 
                          (นายกาํธร   ศิริกร) 
 
 
     ลงชื�อ  วา่ที� ร.ต........................................ เลขานุการ 
                                 (ชาย   ชินะไพโรจน์) 
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บันทึกหัวหน้ากลุ่มจัดตั/งและส่งเสริมสหกรณ์ 
 
  ขา้พเจ้า นายระพี   จันทร์จิระ  ตาํแหน่ง หัวหน้ากลุ่มจดัตั2 งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้
ตรวจสอบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั แลว้  มีขอ้ความ
ครบถว้นสมบูรณ์ตามมติที�ประชุมใหญ่วิสามญั และไม่ขดักฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  คาํสั�งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
      ลงชื�อ........................................................... 
         (นายระพี   จนัทร์จิระ) 
                            ตาํแหน่ง   หวัหนา้กลุ่มจดัตั2งและส่งเสริมสหกรณ์ 


