
 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 

พ.ศ. 2544 
…………………………………… 

 ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ เม่ือวันท่ี  14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์เสียท้ังหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซ่ึงนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด พ.ศ.2544” 
 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  ให้ยกเลิก ข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่
ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ท่ีใช้บังคับ นับแต่วันท่ีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

หมวด 1 
ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 

* ข้อ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังส านักงาน 
                       ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 
                                        SONGKHLA   POLICE’ S  SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED ’  
         ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ท่ีต้ังส านักงาน 2/99 ถนนแหล่งพระราม  ตําบลบ่อยาง  อําเภอ เมืองสงขลา  จังหวัด สงขลา 
รหัสไปรษณีย์ 90000 

สหกรณ์อาจย้ายท่ีต้ังสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้ 
นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของ
สหกรณ์เดิม  สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และท่ีว่าการอําเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ต้ังอ ยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า           
สามสิบวันและให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
                        ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
                                              
 

 
รูปแบบ โล่และพระแสงดาบเขน หมายถึงสัญลักษณ์ของตํารวจวงกลมภายในใช้สัญลักษณ์เกลียว 

เชือกวงกลมรอบนอกมีข้อความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา  จํากัด 
            ความหมาย  การรวมตัวกันเพ่ือหลักในการสร้างประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก  
 
*
ข้อ 1 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค ์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง เศรษฐกิจแ ละสังคมของ        

บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง       

และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3)  รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(4)  จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 
(6)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(7)  ซ้ือหุ้นของธนาคาร ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8)  ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)  ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ 

ของสหกรณ์ 
(10)  ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11)  ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

แห่งชาติกําหนด 
(13)   ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(14)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(15)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริม 

และปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(16)  กระทําการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าว 

ข้างต้น รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ โอน หรือรับโอน 
สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซ้ือ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(17)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(19)  ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของสหกรณ์ 
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หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 3 ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 

  (4)  สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
  (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 
 ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

        *ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่ วน
ของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา และเงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน   
หรือค่าจ้างประจํา ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ  
ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ี กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือจะซ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนอีก
เม่ือใดก็ย่อมทําได้โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการแต่จํานวน
หุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นท่ีชําระแล้วท้ังหมด  
 กรณีสมาชิกประสงค์จะซ้ือหุ้นเพ่ือกู้ ให้แสดงความจํานงเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเงินกู้  

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส้ินสุด
สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น 
 ข้อ 6 การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเ ห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่ สุจริตของตนคณะกรร มการ
ดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ก็ได้ 
           * ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120  เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่ 
น้อยกว่า 100,000 บาท  ให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 
*
ข้อ 5 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2554 
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*
ข้อ 7 แก้ไขโดยข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2554 

 
 
 (1)  สมาชิกจะลดชําระค่าหุ้นรายเดือนเม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่
ท้ังน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้นของสหกรณ์  

(2)  สมาชิกท่ีไม่มีหนี้ จะงดชําระค่าหุ้นรายเดือนเม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ                                                                 

ข้อ 8 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ วให้สมาชิ กแต่ละคน
ทราบทุกส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ หรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไ ปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนของสหกรณ์  

 ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การให้เงินกู ้

 ข้อ 10 การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ หรือสมาชิกสมทบ  
(2) สหกรณ์อ่ืน 

การให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนั้น  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ได้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่าง ๆ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกัน
สําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้ สําหรับเงินกู้ การควบคุม
หลักประกันการเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น   คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเม่ือสหกรณ์มี เงินทุนเหลือจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน   ซ่ึงประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ  
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซ่ึงให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพ่ือการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวด ขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายท่ีให้      
เงินกู้นั้น 

ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
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(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบมีเหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุอันจําเป็น 
รีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้กู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิก หรือสมาชิกสมทบมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเพ่ือการ          
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินสามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวห น้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือส่งเสริมฐานะความ 
มั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่ สมาชิก 
หรือสมาชิกสมทบนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหม ายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไข
และวิธีการ และต้องมีหลักประกัน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ีย เงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบในอัตรา
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   และเม่ือคณะกรรมการ ดําเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด  ๆ เป็นอันถึงกําหน ดส่งคืน โดยส้ินเชิงพร้อม    
ท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้  และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดย       
มิชักช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ หรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้ มิได้ 
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด 
การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ในกรณีท่ีผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน   และไม่สาม ารถชําระหนี้นั้นโดย
ส้ินเชิงเม่ือผู้คํ้าประกันร้อ งขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน ให้ ผู้คํ้าประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จํานวนเงินกู้   แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ 
 ข้อ 15 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จ ะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
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 ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ีกําหนด ไว้
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกนั 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน สําหรับปีหนึ่ง ๆ  
ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงานวงเงินซ่ึงกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสห กรณ์ยัง มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม  หรือการคํ้า
ประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใช้เป็นทุนดํา เนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีค ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมค วร ท้ังนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันประจําปีตามข้อ 17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ ์
        *ข้อ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผล ผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้   
                    ( 1 )  หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานอง  ซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้
จํานอง กา รถอนเงินฝาก ของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือ ช่ือของประธานกรรมการ หรือร อง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ
รวมเป็นสองคน 

       ( 2 )  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือช่ือของ 
ผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย   
                อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบส่ังจ่ายเงิน  ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย   
 ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ  
ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 21 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบั ญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์  
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ไว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลานายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน  อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซ่ึง
ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 

วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี  
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 ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ     
และรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี ของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วยใน  คราวท่ีเ สนองบดุล  และ
ให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
 
*
ข้อ 19 แก้ไขโดยข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2553 

 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ  และ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม  
ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจด
ทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเ ปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเ บียนหุ้นต่อนายทะเบียน สหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดู
บัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รั บความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ ์
 ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งต้ัง 
 ข้อ 25 การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ สหกรณ์  ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี หรือ เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ 
และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
 ท้ังนี้  ให้ผู้ซ่ึงเก่ียวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและให้คําช้ีแจงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกําหนด 

ก าไรสุทธิประจ าป ี
       * ข้อ 27 การจัดสรรก าไรสุทธิ เม่ือส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป
แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ 
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 กําไรสุทธิประจําปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคิ ดให้ตาม

ส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล    สําหรับปีใดด้วย
จํานวนเงินปันผลท้ังส้ินสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว  
 
*
ข้อ 27 แก้ไขโดยข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2553 

 ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้าของเดือนมีระยะเวลา 
สําหรับ คํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีห้าของเดือนสหกรณ์จะคิด          
เงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป  
 (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  เว้นแต่สมาชิกท่ีผิด
นัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบ้ียในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีนั้น 
 (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันส้ินปีนั้น 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้ โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)  
 (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  
 (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบสหกรณ์  
          (7) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบสหกรณ์   
 (8) เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์  
 (9) กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ ( ถ้ามี )  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน  

ทุนส ารอง 
 ข้อ 28 ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ี
มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ์ 

อนึ่ง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปีสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอ แนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ  27 หากท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร   หรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน ดังกล่าวให้
สมทบกับทุนสํารองท้ังส้ิน 
 ข้อ 29 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด  5 
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สมาชิก 
 ข้อ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 

(1) ผู้ท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ี 
จะถือครบถ้วนแล้ว 

(2)  ผู้ท่ีได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และได้ชําระค่าหุ้นตาม 
จํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
 
        * ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ   
(3) เป็นข้าราชการตํารวจ หรือข้าราชการบํานาญ หรือลูก จ้างประจํา ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 9   

(ส่วนกลาง) กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 9 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9 ตํารวจภูธร
จังหวัดสงขลา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นี้    

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
         (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
        (6) ผู้ซ่ึงเคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างในสังกัดตาม ( 3 )    
 ข้อ 32 การเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซ่ึงประสงค์   
จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบั ติถูกต้อง ตามท่ีกําหนดไว้
ในข้อ 31 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเร่ือง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด  ๆ เม่ือผู้สมัครร้องขอ ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุม ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม  

ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ        
50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34 สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน เม่ือได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
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(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าท่ีของสมาชิก มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 

 
*
ข้อ 31 แก้ไขโดยข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากั ด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2554 

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 

 ข้อ 35 สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรั พย์ซ่ึงต้ังขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ท่ี
ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จ ะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก 
(ถ้ามี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์  

ข้อ 36 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซ่ึงย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดใน ข้อ 32 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ท้ังนี้ เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้เสร็จส้ินแล้ว   

การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติและท่ีอยู่ต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 38 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือต้ังบุคคลหนึ่ง   หรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เม่ือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาท่ีสมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใ จต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี
นับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ
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ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เม่ือคณะกรร มการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์  
หรือผู้ท่ีมีช่ือผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เม่ือพ้นกําหนดอายุความ ฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 
 
 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

1 ตาย 
2 ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว 
3 เป็นคนไร้ความสามรถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4 ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
5 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
6 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สิน อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปให้ทราบด้วย 
 ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2)  ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   ท้ังนี้โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการ

ส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเม่ือจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
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  (7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์หรือของท่ี
ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรื อทําให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น นี้และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ท้ังหมด ใน ขณะนั้นแล้ว ก็
เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใ หญ่ โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ 42 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  
 อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซ่ึงเก่ียวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว  
 ข้อ 43 สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกท่ีโอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือ เป็นคน        
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือ
ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
           * ข้อ 44 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 39 (1), (2),(3)  นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกมี อยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉล่ีย คืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
นั้น   มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น   ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์ จ่ายคืนทันทีโดยไม่
มีเงินปันผล  หรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออก  โดยได้รับเงิน
ปันผล และเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้น แล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้ นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้ นของสมาชิก  ท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น  ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิด   คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผัน
เป็นพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39( 4 ) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปัน ผล
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่าย  บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 ( 5 ) , ( 6 ) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล  
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หรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลั งวันส้ินปีโดยขอรับเงิน     
ปันผล  และเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 กรณีท่ีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่า หุ้นท่ีปรากฏในข้อ  4 แต่กรณีท่ี
สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพใน
ระหว่างปี  จนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก  
 การคํานวณมูลค่าหุ้นตามวรรค 5 ให้ใช้เกณฑ์คํานวณ ดังนี้  
มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นท้ังหมด - ( ขาดทุนสะสมคงเหลือ  + หนี้สินท้ังส้ิน ) / จํานวนหุ้นท้ังส้ิน   
 ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ต้องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต่ต้องเปิดเผยการ
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
 
*
ข้อ 44 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2550 

สําหรับส่วนต่างของมูลค่า หุ้นท่ีกําหนดในข้อบังคับข้อ 4 ซ่ึงอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้น และเงินค่าหุ้นจ่า ยคืนต่อหุ้นแก่
สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
 เม่ือสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงิน     ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไปสหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่า
หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้ นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4  จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 45 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 44 
นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ 46 กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกขึ้น  การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของท่ีประชุม
กลุ่ม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุม ของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่า
หุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ และในการชําระค่าหุ้นสมาชิกจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ 
 ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส้ินสุดลง ห้ามมิให้เจ้ าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง ในค่าหุ้นของ
สมาชิกผู้นั้น 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 48 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 
          * ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
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 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
 (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน   
 ข้อ 50 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์       
ตามแบบท่ีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกําหนดในข้อ 49 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ี
จะถือครบถ้วน 
 เม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 
*
ข้อ 49 แก้ไขโดยข้อ 6 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2554 

 
 ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันท่ีย่ืนใบสมัคร
เป็นสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหก รณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วย
กรณีใด ๆ 
        *ข้อ 52 การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ ได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่ขั ด
กับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ท้ังนี้ ประเภทของสหกรณ์ หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการให้บริการ และ
อ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการ ให้เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ 
          ข้อ 53 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิก และมีสิทธ์ิในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกินหนึ่งในห้า ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วท้ังหมดท่ีสหกรณ์ฯ มีอยู่ในขณะนั้น  
และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

(2)  มีสิทธ์ิฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ 
(3)  มีสิทธ์ิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นและเงินฝากท่ีสมาชิก 

สมทบมีอยู่ในเวลานั้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  
 ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5) ให้ออกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา 
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ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 56 การให้ลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติ
และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
*
ข้อ 52 แก้ไขโดยข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2546 

ข้อ 58 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือต้ังผู้รับโอน ประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทํา
ตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ ผู้ตายมี อยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชนท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคล ท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 59 วรรคแรก 
และข้อ 60 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก 
สมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เม่ือคณะกรรการดําเนินการได้พิจาณาและอนุมัติแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ย่ืนคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์  หรือผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดีเม่ือพ้นกําหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 
           *  ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีส มาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1),(2),(4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดา ท่ี
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพร าะเหตุอ่ืน พร้อมด้วย เงินปันผล  และเงิน     
เฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้น  มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวัน
ส้ินปทีางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผล และเงินเฉล่ียคื นสําหรับปีท่ีออกนั้นด้ว ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรร
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กําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์  
 ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ แห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 ( 3 ) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝา ก  
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) ,(6) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปัน
ผล  และเงินเฉล่ียคืน  กับดอกเบ้ียค้างจ่าย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  โดย
ไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง    
 
*
ข้อ 59 แก้ไขโดยข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2550 

วันส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์  

ในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม  หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม การจ่ายคืนค่าหุ้นให้ถือปฏิบัติตามข้อ  44 
ข้อ 60 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ

ตามข้อ 59 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
ข้อ 61 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ี สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
         หมวด 7 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายใน    

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ถ้า   

นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ   หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุน
เรือนหุ้นท่ีชําระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิส ามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้        
นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ  64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า 500 คน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
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ข้อ 65 การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ   ให้กระทําในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ 
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี ) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทน 
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้ให้ประธาน
กลุ่ม (ถ้ามี)  หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกท่ีกลุ่มพึง 
เลือกต้ังได้  

อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชี  ของสหกรณ์ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ัง 
ผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 
 ข้อ 66 การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 67 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตํา แหน่งไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ท้ังหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนท่ีว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับ
เลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าท่ีกําหนดเวลาท่ีผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 68 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุก คราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา
สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ถ้าการประชุมนั้น
เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการเป็น
ผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
            * ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุม  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ใน ฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
แต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น   

 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้  
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ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่
กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม แล้ว   เม่ือมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งใ นสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมด
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 69   
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 71 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวกับการดําเนินการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

 (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกต้ังผู้แทน สมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์  

 (2)   พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 
*
ข้อ 69 แก้ไขโดยข้อ 7 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2553 

 (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
 (4)  รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนินการและ

ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (6)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน 
 (7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
 (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบ และการเลิกสหกรณ์ 
 (9)  กําหนดค่าเบ้ีย เล้ียง   ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่า เบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ

กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
 (10)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 (11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ท่ี

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 (13)  กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ ของ

สหกรณ์ 
หมวด 8 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 * ข้อ 72 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน 
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กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก สําหรับหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
 ให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการก่อน และให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่าง
กันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคน เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  ณ สํานักงานสหกรณ์  

ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ  
 (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐานทุจ ริต
ต่อหน้าท่ี  
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ   หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด   ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามคําส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์  
 
*
ข้อ 72 แก้ไขโดยข้อ 8 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2553 

 (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ี
ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 
 (6) เป็นสมาชิกไม่ครบหนึ่งปี  
 (7) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 
 ข้อ 73 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม การ

ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการ  เม่ือประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
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(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4) ดําเนินการอ่ืน  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์ของสหกรณ์ ให้เป็นไปโดย 
ถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอ่ืน  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
 ข้อ 74 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับ
แต่วันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็น
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น ) และ ให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งให้ครบวาระ หรือ อยู่นานท่ีสุด ออกจาก
ตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เม่ือครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่    แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า สิบวันนับแต่
วันส้ินปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซํ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ใ น
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 75 การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อท่ีประชุ ม

ใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
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 ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 
 กรณีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมก ารดําเนินการพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการใหม่ท้ังคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 
 ข้อ 76 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7) ) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซ่ึงจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ แทนในตําแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุ มดําเนินการใด ๆ ไม่ได้  
นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน นั้น เป็น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลื อกต้ังใหม่   
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืน ขึ้นทําหน้าท่ีแทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกต้ังใหม่ 
 กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน่งท่ีว่าง  ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาท่ีผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู่ได้ 
 ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่ต้องมีกา ร
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการได้ ใน
กรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเร่ืองท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมกา รดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนิน การมาปร ะชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 78 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินกิจการ
ท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิด
ความจําเริญแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก ปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี แสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ จัดการตลอดจนค วบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
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(7) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา อุปกรณ์  

ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
(11)  พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกร ณ์    

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13)  พิจารณา ให้ความเท่ียงธรรม แก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล

โดยท่ัวไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
(14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก

เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(15)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ

ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีสมควร 
(16)   ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ

ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17)   พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(18)   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่   และออกเสียงใน

การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืนซ่ึงสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 

(19)   พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการหรือ
งดเว้นการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี   หรือกิจการ   หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
 ข้อ 80 คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ จํานวน  5 คน
โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการ
อํานวยการ และให้คณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินกา ร เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ 
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 คณะกรรมการอํานวยให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการ  ซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ 
 ข้อ 81 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินการแทน
คณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ั ง ของสหกรณ์ ซ่ึง
รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก   หรือการเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ 
  (3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนท รัพย์ สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ  
อันดี และปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน   และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์    เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (8)  ทํานิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 
 ข้อ 82 คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดําเนิ นการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 5 คน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากั บกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ   ซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ หนึ่งครั้งเป็น       
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 



หนา้  | 24 

 

 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 83 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือ   

เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

  (4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด ชําระหนี้ เงินกู้
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
               * ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษา  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการศึกษาจํานวน 5 คน โดยให้มี
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 
*
ข้อ 84 แก้ไขโดยข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงข ลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2546 

 
คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  ซึ่งต้ังคณะกรรมการ

ศึกษา 
ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย 

และให้ประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวนของ กรรมการศึกษาท้ังหมด

จึงเป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

* ข้อ 85 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหน้าท่ี ดําเนินกิจการ
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

( 1 ) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ ผู้ท่ีสนใจให้ทราบถึง
เจตนารมณ์  หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

( 2 )  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการ
ต่าง ๆ   อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  

( 3 )  ศึกษา และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนท้ัง ในและนอกประเทศเพ่ือ
นําตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริหารแก่สมาชิกตามความเหมาะสม  

* ข้อ 85 /1 คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ได้จํานวน 5 คน โดยมีตําแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นั้น  
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ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินทราบในการประชุมในคราว
ถัดไป 
            * ข้อ 85/2 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมกา รประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์มีอํานาจ  และ
หน้าท่ีดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และคําส่ัง ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เก่ียวกับลักษณะประโยชน์รวมท้ังผลงานของ 
สหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 

(2) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ข้อ 86 คณะอนุกรรมการในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ังแต่งต้ัง 

อนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 
*
ข้อ 85  แก้ไขโดยข้อ 6 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2546

 

*
ข้อ 85/1 แก้ไขโดยข้อ 7 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2546    

*
ข้อ 85 /2 แก้ไขโดยข้อ 7 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2546

 

 
ประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 87 ประธานในท่ีประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น ประธา นในท่ี
ประชุมและถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย   ก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนิ นการคนหนึ่ง 
ขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวย คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี ) เป็นประธานในท่ีประชุมตา มลําดับแต่ ถ้า
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่ง ขึ้นเป็นประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทําได้โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 
ข้อ 88  การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม

ใหญ่ และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้าปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได้ 
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ข้อ 89 การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้ กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ี
ประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ช้ีขาด เ ว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  (3)  การควบสหกรณ์ 
 (2)  การเลิกสหกรณ์   (4)  การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
ข้อ 90 รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    

หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณา วินิจฉัย
ท้ังส้ินไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ  แล้วแต่กรณีอีก
คนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

 
 
 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ 91 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิ จารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตมีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ัง หรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72(1),(2),(3),(4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ ต้ังทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกําหนดไว้ในข้อ 93 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือกการ
แต่งต้ังหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 92 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่
กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 93 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ์ 
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(3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ 

ของสหกรณ์ 
(5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับแจ้งให้สมาชิก

ทราบเป็นรายบุคคล 
(6)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกํา หนด

หน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7)  เป็นธุระกวดขันในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรั บ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเ รียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ประชุมคณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทํางาน 
(10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน   และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 (12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
 (13 ) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการปร ะชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทํางาน  เว้นแต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม
ประชุม 
 (14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
 (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอัน
ดีและปลอดภัย 
 (16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
 (17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
 (18)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะก รรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย 
หรือตามท่ีควรกระทํา เพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 94 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
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(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงเห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทําการหรือละเว้น 

การกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความ ไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์  
 ข้อ 95  การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ย่ืนหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   และให้
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์พิจาร ณากา รลาออก
นั้นการยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 ข้อ 96 การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ    ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดดํารง
ตําแหน่งแทน หรือเม่ือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 97 การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ ดําเนินการต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนทํางบดุลของสหกรณ์
เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 ข้อ 98 เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ีอ่ืน
โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ ท้ังนี้
ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 ข้อ 99 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกซ่ึง
ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษา กิตติมศักด์ิได้จํานวนไม่เกินห้าคน เพ่ือให้
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 100  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
ประจําปี ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์เป็น ผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้ 
 ข้อ 101 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจได้รับเลือกต้ังซํ้า 
 ข้อ 102 อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการ ดําเนิน งาน
ท้ังปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ คือ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ท้ังปวง
ของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการ และ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัด จ้างแ ละแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ 
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปขีอง 
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ หรือกิจการ   
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินสหกรณ์แก้ไข โดยมิชักช้า 
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
 ข้อ 103 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ สหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย อันจะ
เกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

หมวด  10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 ข้อ 104 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหนึ่ง โดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
 (2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เม่ือมีการพิจารณา เร่ืองท่ีจะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ดําเนินการที่มาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเข้าประ ชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อคว ามท่ีจะขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล 
 (3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุม ใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
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 (4)  ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจด
ทะเบียน 
 (5)  ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้วหากยังไม่ได้กําหน ดระเบียบ หรือคําส่ังให้สอดคล้อง
กัน ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 

หมวด  11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ 105 ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนิ นการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(10)  ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(11)  ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกร รมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ ให้มี เพ่ือสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้ บังคับได้ส่ว น
ระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กร มส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
         *ข้อ 106 การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงิ นกู้ตามข้อ 14 ข้อ 105 ( 3 ) ( 4 ) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ   
 ข้อ 107 การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น  
 ข้อ 108 ทรัพย์สินของส หกรณ์  การจําหน่ายอสังหาริมทรั พย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นช อบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซ่ึงมาประชุม 
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 ข้อ 109 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก  เม่ือสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัด การชําระบัญชีโดย
จําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ 
ของสหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ  27 (2) 

เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้ใน
ระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของท่ี
ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับ
แต่วันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 110  ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกําหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 
*
ข้อ 106  แก้ไขโดยข้อ 9 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2553 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ 111 บทเฉพาะกาล  นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือ

ใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ให้ถือตามระเบียบนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้กําหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ 
ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  ให้ท่ีประชุมพิจารณาข้อบังคับข้ างต้นนี้เม่ือ

วันท่ี 14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2544  ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ได้ 
 
 

   พันตํารวจเอก  สมควร คัมภีระ ประธานกรรมการ    
           (สมควร คัมภีระ)  
 

             จ่าสิบตํารวจ   วิชัย   ก่ีสุ้น     เลขานุการ 
            (วิชัย  ก่ีสุ้น) 
 

หมายเหตุ  เหตุผลท่ีต้องแก้ไขข้อบังคับเป็นดังท่ีกําหนดข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์  
                พ.ศ. 2542  
  


