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ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

 
 
 

 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั 

พ.ศ. 2553 
 

 ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั  เมื่อ
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2553  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียทั้งหมด  และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน
และนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้  มีความดงัน้ี 
 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  
จ  ากดั  พ.ศ. 2553” 
 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียน 
 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ท่ีมีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัน้ี   
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้
 

 
 
 

 
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั 

พ.ศ. 2562 
 

 ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั  เมื่อ
วนัท่ี  11  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2562  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียทั้งหมด  และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน
และนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้  มีความดงัน้ี 
 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  
จ  ากดั  พ.ศ. 2562” 
 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียน 
               ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ท่ีมีอยูก่่อนขอ้บงัคบัสหกรณ์ฉบบัน้ี   
นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้  
 ในขอ้บงัคบัน้ี 

“สหกรณ์”   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  
จ  ากดั 

“สมาชิก”    หมายความว่า     สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหค้  านิยามศพัท ์ 
ตามคู่มือการจดทะเบียน
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
สหกรณ์ส่วนทะเบียน
และขอ้บงัคบัส านกัจดัตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

  ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
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ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

 
         “ผูจ้ดัการ”                       หมายความว่า   ผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการใหญ่ 
                                                 ของสหกรณ์ 
        “ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด”     หมายความว่า    ทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกช าระ                                                 

ค่าหุน้ไวท้ั้งหมด  ณ  วนัส้ินปีทางบญัชี   
          “จ  านวนหุน้ทั้งส้ิน”        หมายความว่า    จ  านวนหุน้ท่ีสมาชิกจ่ายเงิน    

ช าระค่าหุน้จนครบมูลค่าหุน้ 
           “หน้ีสินทั้งส้ิน”             หมายความว่า    หน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสิน  

ระยะยาวท่ีสหกรณ์มีภาระผกูพนัจะตอ้งช าระคืน                                             
           “วนัส้ินปีทางบญัชี”      หมายความว่า    วนัส้ินปีตามปีปฏิทิน 
           “ขาดทุนสะสมคงเหลือ”  หมายความวา่     ขาดทุนสะสมยกมาจากปี    

ก่อนบวกกบัขาดทุนสุทธิปีปัจจุบนั (ถา้มี) 
หกัดว้ยทุนส ารองและก าไรสุทธิปีปัจจุบนั 
(ถา้มี) แลว้ยงัมขีาดทุนสะสมคงเหลืออยูอี่ก 
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ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

 

 

ข้อ  1.  ช่ือ  ประเภท  และที่ตั้งส านกังาน 

            ช่ือ               สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั 

                                DEPARTMENT  OF  HIGHWAYS   SAVINGS   
                                      AND CREDIT  CO-OPERATIVE LTD. 
       ประเภท      สหกรณ์ออมทรัพย ์   

          ท่ีตั้งส านกังาน        กรมทางหลวง  ถนนศรีอยธุยา  แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

           สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหด้  าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัใน
การประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย  

 

 

 

 

 

  

หมวดที่  1 
 ช่ือ   ประเภทและที่ตั้งส านักงาน  วตัถุประสงค์ 

ข้อ  1.  ช่ือ  ประเภทและที่ตั้งส านกังาน 

            ช่ือ               สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั 
                                DEPARTMENT  OF  HIGHWAYS  SAVINGS      

AND  CREDIT  CO-OPERATIVE  LIMITED   
                                ช่ือยอ่  DOH.COOP.,Ltd  
            ประเภท      สหกรณ์ออมทรัพย ์
            ท่ีตั้งส านกังาน    เลขท่ี  2/486  กรมทางหลวง  ถนนศรีอยธุยา   
                                       แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร    

รหสัไปรษณีย ์ 10400 

             สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของ
สหกรณ์เดิม  ส านกังานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีท าการเขต  หรือท่ีว่าการ
อ  าเภอแห่งทอ้งท่ีท่ีสหกรณ์แห่งใหม่ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  
และใหด้  าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
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ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

       ตราของสหกรณ์                ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงัน้ี                                                        

                                                       รูปเคร่ืองหมาย  กรมทางหลวง  มีอกัษรว่า 
                                                      “สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ  ากดั 
                                                       สอ.ทล.” 
 

 

        ตราของสหกรณ์        ใหก้  าหนดตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงัน้ี 

                                              รูปเคร่ืองหมายกูบชา้ง  ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์  
ของกรมทางหลวง  มีอกัษร  

                                                “สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั” 
อยูด่า้นบนและอกัษรยอ่ “สอ.ทล.” อยู่
ดา้นล่าง 

ก าหนดใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

ข้อ  1/1.  ในข้อบังคบันี ้
“สหกรณ์”      หมายความว่า     สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ  ากดั 
“สมาชิก”        หมายความว่า     สมาชิกสามญั 
“ขาดทุนสะสมคงเหลือ”    หมายความว่า    ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน 
                                            บวกกบัขาดทุนสุทธิปีปัจจุบนั (ถา้มี) หกัดว้ย 
                                            ทุนส ารองและก าไรสุทธิปีปัจจุบนั (ถา้มี)  
                                            แลว้ยงัมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยูอี่ก 
“ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด”   หมายความว่า    ทุนเรือนหุน้ท่ีสมาชิกช าระค่าหุน้ 
                                           ไวท้ั้งหมด  ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
“จ านวนหุน้ทั้งส้ิน” หมายความว่า   จ  านวนหุน้ท่ีสมาชิกจ่ายเงิน

ช าระค่าหุน้จนครบมูลค่าหุน้ 
“หน้ีสินทั้งส้ิน”     หมายความว่า   หน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสิน 
                                            ระยะยาวท่ีสหกรณ์มีภาระผกูพนัจะตอ้งช าระคืน                                            
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ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

                                                  วตัถุประสงค์ 
ข้อ  2.  วตัถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมฐานะทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกนัด าเนินการธุรกิจเพื่อประโยชน์ดว้ยกนั
ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย ์ โดยช่วยให้
สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คง   
และไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 

(2) รับเงินฝากจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) ด าเนินการให้กูย้มืเพื่อการเคหะ หรือเพื่อการอ่ืนท่ีจ  าเป็นหรือมี

ประโยชน์แก่สมาชิก 
(4) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
(5) กูย้มืเงินเพื่อกิจการตามวตัถุประสงค ์
(6) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(7) ร่วมมือกบัทางราชการ  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน  เพ่ือส่งเสริมกิจการของ
สหกรณ์ 

(8) จัดให้มีสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก  ครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 

(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรือตราสารการเงิน 
(10)  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(12)  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้วามช่วยเหลือ

ทาง การเงินแก่สหกรณ์ 

ข้อ  2.  วตัถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วน
แห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์
ตามสมควร 

(2) รับเงินฝากจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ  หรือเพื่อการอ่ืนท่ีจ  าเป็นหรือ

มีประโยชน์แก่สมาชิก 
(4) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  
(5) กูย้มืเงินเพื่อกิจการตามวตัถุประสงค ์
(6) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(7) ร่วมมือกบัทางราชการ  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน  เพ่ือส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ 
(8) จดัใหม้ีสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก   
(9) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน  หรือตราสารการเงิน 
(10)  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(12)  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่สหกรณ์ 
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(13) ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือหรือโอน ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก  
และสมาชิกสมทบ 

(14) จดัใหไ้ดม้า  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธ์ิการเช่าซ้ือ  ขาย   
หรือจ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 

(15) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวก  
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  

(16)   ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ 
(17) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติ ก  าหนด 
(18) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ือง

ในการจดัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ใหก้ระท าได ้

(13)   ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือหรือโอนซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก  
(14) จัดให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธ์ิการ เช่าซ้ือ  

ขาย  หรือจ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
(15) ซ้ือหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความ

สะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(16)  ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ 
(17)  ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ   

ก  าหนด 
(18) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองใน

การจดัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ใหก้ระท าได ้

 

สมาชิกภาพ 
ข้อ  3.  สมาชิก  สหกรณ์ฯ  มีสมาชิก  2   ประเภท ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั  และ
สมาชิกสมทบ 
           สมาชิกสามญั  คือ 

(1)  ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์และผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือของ 
ผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด  ซ่ึงไดย้ืน่ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ฯ 

 

หมวดที่  2 
สมาชิก  การส้ินสุดของสมาชิก 

ข้อ  3.  สมาชิก  สหกรณ์มีสมาชิก  2   ประเภท ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั  และ
สมาชิกสมทบ 
           สมาชิกสามญั  คือ 

(1)  ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์และผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ
ของผูซ่ึ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด  ซ่ึงไดย้ืน่ต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ 
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         (2)   ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัและไดช้ าระค่าหุน้ตาม
จ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

          สมาชิกสมทบ  คือ  บุคคลธรรมดา  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมทางหลวง  ซ่ึงเป็น 
ผูไ้ดรั้บพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ 

           (2)   ผูไ้ดรั้บอนุญาต  อนุมติัเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัและได้
ช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

              สมาชิกสมทบ   คือ   บุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมทางหลวง  ซ่ึงเป็น
ผูไ้ดรั้บพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 

ข้อ  3/1  ค  าว่า “สมาชิก” ตามท่ีมีปรากฏใน  ระเบียบ  ประกาศ  ค  าสัง่ 
ขอ้ก  าหนด  หลกัเกณฑ ์ มติของสหกรณ์และอ่ืน ๆ  หากมิไดม้ีการก าหนด
ความหมายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนแลว้  ใหห้มายถึงเฉพาะสมาชิกสามญัเท่านั้น 

 นิยามศพัท ์ค  าวา่ “สมาชิก” 
หมายความว่า สมาชิก
สามญัและสมาชิกสมทบ 

คุณสมบัตขิองสมาชิก 
ข้อ  4.  คุณสมบัตขิองสมาชิกสามญั  สมาชิกสามญัตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)   เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ น้ี 
(2)   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสงักดักรมทางหลวง  หรือ

เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ฯ น้ี  หรือลูกจา้งประจ างานฌาปนกิจ
สงเคราะห์  กรมทางหลวง 

(4)   เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน   

 

 

คุณสมบัตขิองสมาชิก 

ข้อ  4.  คุณสมบัตขิองสมาชิก 
4.1  คุณสมบัตขิองสมาชิกสามญั สมาชิกสามญัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1)   เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสงักดักรมทางหลวง      

หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี  หรือลูกจา้งประจ างาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง 

(4) เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการให ้

กูย้มืเงิน 
(6) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก   

ใหอ้อกจากราชการ หรือหน่วยงานใด ๆ   เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 

เพ่ือความชดัเจนยิง่ข้ึน
ในเร่ืองของคุณสมบติั 
ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสามญั 



8 

 

ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

ข้อ  4/1  คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 (1)   เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะและเห็นชอบตามวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
 (2)   ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 ก.  เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสงักดักรมทาง
หลวง   หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ฯ น้ี  หรือลูกจา้งประจ างาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง   ซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิก
สามญั 

  ข.  เป็นลูกจา้งชัว่คราวสงักดักรมทางหลวง         
                     ค.  เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญั          
                     ง.  เป็นพนกังานราชการสงักดักรมทางหลวง   
             (3)  เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
             (4)  เป็นผูม้ีความประสงคจ์ะท าธุรกิจหรือใชบ้ริการจากสหกรณ์ฯ 

 
 

4.2 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

                   (2)   เป็นบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะ  
                   (3)   เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
                   (4)   ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                           ก.  เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสงักดั  

กรมทางหลวง  หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี  หรือ
ลูกจา้งประจ างานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง  
ซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกสามญัตามขอ้  4.1 

                           ข.  เป็นพนกังานราชการสงักดักรมทางหลวง         
                           ค.  เป็นลูกจา้งชัว่คราวสงักดักรมทางหลวง 
                           ง.  เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญั ไดแ้ก่   
                                คู่สมรส  บิดามารดา  และบุตร  เท่านั้น 
                  (5)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก 

ใหอ้อกจากราชการ หรือหน่วยงานใด ๆ เพราะทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 

                  (6)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ
ใหกู้ย้มืเงิน   

เพ่ือความชดัเจนยิง่ข้ึน
ในเร่ืองของคุณสมบติั 
ผูส้มคัรเป็นสมาชิก
สมทบ 
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ข้อ  5.  การเลือกเข้าเป็นสมาชิก    ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บังคับ 
ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  
ผูส้มคัรมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก  าหนดไวใ้นข้อ  4   ทั้ งเห็นเป็นการ
สมควรแลว้  
ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้  แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ี
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ย
เหตุใดๆ ก็ดี  เมื่อผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉยัช้ีขาด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก
ในกรณีดังว่าน้ี  ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม    
  การเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตาม
ขอ้บงัคบั   ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า   ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้  4/1  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้  ก็
ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขา้ใหม่
ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 

ข้อ  5.  การเข้าเป็นสมาชิกสามญั  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบั โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี 
ก าหนดไวแ้ละตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า  
หรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าอยูแ่ลว้ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
           เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผูส้มคัร
มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้  4.1  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็
ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้ แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ให้ท่ีประชุม
ใหญ่คราวถดัไปทราบ 
             ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ย
เหตุใด ๆ ก็ดี  เมื่อผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอ 
ท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉยัช้ีขาด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก
ในกรณีดงัว่าน้ี  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
สมาชิกสามญัท่ีมาประชุม    
              การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบั  โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไวแ้ละผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า   หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหน่ึงรับรองเป็นหนงัสือตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
           กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญัตอ้งมีสมาชิกสามญั
ไม่นอ้ยกว่าสองคนรับรอง             

เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
ยิง่ข้ึนในการปฏิบติั 
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                เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผูส้มคัรมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้  4.2  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้  ก็ใหรั้บ 
เขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราว
ถดัไปทราบ 

 

ข้อ  6.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ รายละ  20  บาท  ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์ฯ จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ  6.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ให้แก่สหกรณ์รายละยีสิ่บบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายได้
ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 

ข้อ  7.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือ 
ของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก  มดีังนี ้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู ้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ  7.  สิทธแิละหน้าที่ของสมาชิกสามญั  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสามญัตอ้งลง
ลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกสามญักบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด   เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสามญั 
            7.1  สิทธิของสมาชิกสามญั  มดีังนี ้

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง  
ลงคะแนน 

(2) เข้า ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามท่ีบัญญัติไว ้ใน
กฎหมาย  ว่าดว้ยสหกรณ์ 

(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

(4)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์      
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หน้าที่ของสมาชิก  มดีังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของ

สหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องคก์รท่ีเขม้แข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   พฒันาสหกรณ์

ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
          (6)  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง ช่ือ ช่ือสกุล สญัชาติ 

และท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง 

               7.2    หน้าที่ของสมาชิกสามญั  มดีังนี ้
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสัง่

ของสหกรณ์ 
(2) เขา้ประชุมทุกคร้ังตามท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์

เป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์

ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(6) สมาชิกคนใดมกีารเปล่ียนแปลงในเร่ือง  ช่ือ  ช่ือสกุล   

ค าน าหนา้ช่ือ สญัชาติ  และท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์
ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้
เปล่ียนแปลง 

 

ข้อ  7/1   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งลง
ลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และถือหุน้อยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้  แต่ไม่เกินหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมด   
แลว้จึงถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 

 

ข้อ  8.   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบต้องลง
ลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
จึงถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
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สิทธิของสมาชิกสมทบ  มดีังนี ้
(1) ไดรั้บบริการทางธุรกิจ และวิชาการจากสหกรณ์ 
(2) มีสิทธิตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ตามนยัขอ้ 8  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
(3) มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของสหกรณ์ 
(4) มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 

          8.1   สิทธิของสมาชิกสมทบ  มดีังนี ้
                  (1)  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม 

และไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงใด ๆ 
                  (2)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์ 
                  (3)  มีสิทธิตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ตามนยัขอ้  9  แห่งขอ้บงัคบั

สหกรณ์ 
                  (4)  มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของสหกรณ์ 
                  (5)  มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของ

สหกรณ์ 

 

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มดีังนี ้
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง  ช่ือ  ช่ือสกุล  สญัชาติ  และท่ีอยู ่ 

ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง 

 

         8.2   หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มดีังนี ้
                 (1)   ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสัง่ของ

สหกรณ์ 
                 (2)   สมาชิกคนใดมกีารเปล่ียนแปลงในเร่ือง  ช่ือ  ช่ือสกุล   
                         ค  าน าหนา้ช่ือ สญัชาติ  และท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ

ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ  8. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  จะท าเป็น
หนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน   เพ่ือใหเ้ป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมี
อยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น   มอบใหส้หกรณ์ถือไวก้็ได ้

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ  9.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกอาจท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนเพื่อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ไม่ว่าจะ
เป็นเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนตายมอบให้
สหกรณ์ถือไวก้็ได ้

ก าหนดระยะเวลาใน
การยืน่ค  าขอรับโอน
ประโยชน์เพ่ือใหม้ี
ความชดัเจนในการ
ปฏิบติั 
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                  ถา้สมาชิก   หรือสมาชิกสมทบ   ประสงคจ์ะเพกิถอนหรือเปล่ียนแปลง
การตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้  ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือดงักล่าวใน 
วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
                  เมื่อสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  ตาย   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก   
เงินปันผล   เงินเฉล่ียคืน และผลประโยชน์บรรดาท่ีผูน้ั้นมีอยู่ในสหกรณ์  
ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็ให้จ่ายแก่บุคคลท่ี
ไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่า  เป็น
ทายาทผูมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีให้อยู่ภายใตบ้งัคบัของ
ขอ้ 13  และ ขอ้ 15 
 

               ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอน 
ประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้กไ็ด ้ โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือดงักล่าวในวรรคก่อน 
มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
              เมื่อสมาชิกตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ทราบก่อน  
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก   เงินปันผล   เงินเฉล่ียคืน  และผลประโยชน์
บรรดาท่ีผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้  หรือถา้มิได้
ตั้งไวก้็ใหจ่้ายแก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีใหอ้ยู่
ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 14  และขอ้ 18 
             ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์

ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตาย  หรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์เป็น

หนงัสือ โดยตอ้งแนบส าเนามรณะบตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชิก

นั้น ๆ ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการ

ด าเนินการไดพ้ิจารณาอนุมติัแลว้   สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าว

ภายในส่ีสิบหา้วนัหากหลกัฐานครบถว้น  หรือเมื่อพน้หกสิบวนักรณีตอ้ง

พิสูจน์ทราบผูเ้ป็นทายาทท่ีแทจ้ริง  ในกรณีผูม้ีสิทธิรับผลประโยชน์ไม่ยืน่ 

ค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้

จดัท าใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ไม่มีตวัตนอยูก่็ดี  เมื่อพน้ก  าหนดอายคุวามฟ้องคดี

แลว้ใหส้หกรณ์โอนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  9.  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(3) ลาออกจากสหกรณ์ 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ า  ตามขอ้  4(3) โดยมคีวามผดิ 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

          สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกสมทบตามความในวรรคแรก 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  10.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะ 
เหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ตาย 
(2)   ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(3)   เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(4)   ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5)   ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้  4 
(6)   ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 

 

 

ข้อ  10. การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกและสมาชิกสมทบผูไ้ม่มีพนัธะ
ต่อสหกรณ์ ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดย
แสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ย
ขอ้บงัคบั จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณ์ได ้
            คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง
หรือหลายคนหรือผูจ้ดัการสอบสวนแลว้  ใหเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาตามวรรคแรก 

ข้อ  11. การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผูไ้ม่มีพนัธะและหน้ีสินอยูต่่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนั  อาจลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดง
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและ
อนุญาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณ์ได ้         
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง
หรือหลายคน  หรือผูจ้ดัการ  ด  าเนินการสอบสวนพิจารณา  แลว้ใหเ้สนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุญาตตามวรรคแรก 
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ข้อ  11.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกและสมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อก
จากสหกรณ์   เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรือไม่ถือหุน้คร้ังแรกตามขอ้ 7 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัท่ีเกิดบกพร่องใหคื้นดี ภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) คา้งส่งเงินช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็น

เวลาถึงสองเดือนหรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้น
ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนต่อสหกรณ์เม่ือ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก  หรือเมื่อจะก่อความผกูพนัต่อสหกรณ์
ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั  หรือเม่ือมีความผกูพนัต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ์ 
หรือประพฤติการใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต  
หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไมว่่าโดยประการใดๆ 

 

ข้อ  12.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์   เพราะ
เหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้  หรือไม่ช าระค่าหุ้นคร้ังแรกตามขอ้บงัคบัขอ้  6  และขอ้  23 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องใหคื้น

ดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) คา้งส่งเงินช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็น

เวลาถึงสองเดือน หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้น
ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนต่อสหกรณ์เม่ือ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก  หรือเม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั  หรือเม่ือมีความผกูพนั
ในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ
หรือค าสัง่ของสหกรณ์  หรือประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุ
ใหเ้ห็นว่าไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
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                 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิก
และสมาชิกสมทบมีเหตุใด  ๆดงักล่าวขา้งตน้น้ี   และไดล้งมติใหส้มาชิกและ
สมาชิกสมทบออก  โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีมาประชุมแลว้ ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถูกใหอ้อก
จากสหกรณ์ 

                เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิกผูใ้ด
มีเหตุใด ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้น้ีและไดล้งมติให้สมาชิกออก  โดยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น
แลว้  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 

 

ข้อ  12. การจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 
              ในกรณีท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใดๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ  13.  การจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 
               ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

ข้อ  13.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

             ในกรณีท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ   เพราะ
เหตุตาม ขอ้ 9(1) (2) หรือ (3) นั้น   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้เงินปันผลและ
หรือเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย   ท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์
คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ  โดยค่าหุน้ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืน
ทนัที โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีท่ีออก โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปี
ท่ีออกนั้นดว้ยก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  แต่เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนจะรับไดต่้อเม่ือ
ท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้   ส่วนเงินฝากและ
ดอกเบ้ียสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามขอ้ก  าหนดว่าดว้ยการรับฝากในขอ้บงัคบัน้ี 
และในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  14.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ 

             ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 10 (1)  (2) หรือ 

(3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินปันผล   และหรือเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่ายท่ีสมาชิก

นั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ   เฉพาะค่าหุน้ผูม้ีสิทธิไดรั้บจะเรียก

ใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออก

นั้นหรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก   แต่เงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืนจะรับไดต่้อเมื่อท่ีประชุมใหญ่ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

นั้นแลว้  ส่วนเงินฝากและดอกเบ้ียสหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามขอ้ก  าหนดว่า

ดว้ยการรับฝากในขอ้บงัคบัน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 
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           ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิก   และสมาชิกสมทบ
ลาออกจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยูใ่นวนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ท่ีลาออกรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทาง
บญัชีใหม ่
          ในกรณีท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุ
ตามขอ้ 9(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก   เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน และ
หรือผลประโยชน์คา้งจ่ายบรรดาท่ีผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
           ในกรณีท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปี 
เพราะเหตุตามขอ้ 9(5) และหรือ (6)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้บรรดาท่ีสมาชิกนั้น
มีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงิน
เฉล่ียคืน  ส าหรับปีท่ีออกจากสหกรณ์นั้นแต่อยา่งใดเลย ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามขอ้ก  าหนดว่าดว้ยการรับเงินฝากใน
ขอ้บงัคบัน้ี และในระเบียบสหกรณ์ 

           ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพจากสหกรณ์จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่
ในวนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ
สมาชิกท่ีลาออกในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 
           ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  10(4) สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝากเงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน และหรือผลประโยชน์คา้งจ่าย
บรรดาท่ีผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
           ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพในระหว่างปีเพราะเหตุตามขอ้  
10(5) และหรือขอ้  10(6)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกจากสหกรณ์นั้นแต่อยา่งใดเลย  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย 
นั้นสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามขอ้ก  าหนดว่าดว้ยการรับเงินฝากในขอ้บงัคบัน้ีและ

ในระเบียบสหกรณ์ 

 

 

 

-ไม่มี- 

ข้อ  15. สมาชิกสมทบท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวโดยอาศยัสิทธิของสมาชิกสามญั   
เมือ่เจา้ของสิทธิขาดสมาชิกภาพ  ใหย้งัคงเป็นสมาชิกสมทบอยูต่่อไปจนกวา่ตน
จะขาดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัขอ้ 10  รวมถึงสมาชิกสมทบเดิมท่ีเป็นพีน่อ้ง
ร่วมบิดามารดาของสมาชิกสามญั 

ก าหนดใหช้ดัเจนตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าดว้ยการรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 
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ข้อ  13/1.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ 
                 กรณีท่ีสหกรณ์มกีารด าเนินงานเป็นปกติ  ใหจ่้ายคืนค่าหุน้แก่
สมาชิกตามมูลค่าหุน้ท่ีปรากฏในขอ้ 18  แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม
หรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกท่ีพน้จาก
สมาชิกภาพในระหวา่งปี   จนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุน้ท่ี
จะจ่ายคืนแก่สมาชิก 
              การค านวณมูลค่าหุน้ตามวรรคแรกใหใ้ชเ้กณฑค์ านวณ  ดงัน้ี 
  มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินทั้งส้ิน) 
                             จ  านวนหุน้ทั้งส้ิน 
              ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก  สหกรณ์ไม่ตอ้งท า
การปรับปรุงบญัชีใดๆ แต่ตอ้งเปิดเผยการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อ
หุน้ท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไว ้ และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน ส าหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 18 ซ่ึง
อยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิก ในกรณี
สหกรณ์ขาดทุนสะสมใหน้ าไปลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม 
           เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้  ในปีต่อ  ๆไป
สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี   และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 18  จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ  16. กรณีท่ีสหกรณ์มกีารด าเนินงานเป็นปกติ  ใหจ่้ายคืนค่าหุน้แก่ 
สมาชิกตามมูลค่าหุ้นท่ีปรากฏในขอ้  22  แต่กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม  
หรือมีแนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิกท่ีพน้จาก
สมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปีและค านวณมูลค่าหุน้ท่ีจะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก 
          การค านวณมูลค่าหุน้ตามวรรคแรกใหใ้ชเ้กณฑค์ านวณ  ดงัน้ี 
มูลค่าต่อหุน้   =     ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด - (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินทั้งส้ิน) 
                            จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 

           ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก  สหกรณ์ไม่ตอ้งท า
การปรับปรุงบญัชีใด ๆ  แต่ตอ้งเปิดเผยการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อ 
หุน้ท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไว ้ และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงิน  ส าหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ท่ีก  าหนดในขอ้บงัคบัขอ้  22  ซ่ึงอยู่ใน
บญัชีทุนเรือนหุน้และเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แก่สมาชิก  ในกรณีสหกรณ์ 
ขาดทุนสะสมใหน้ าไปลดยอดบญัชีขาดทุนสะสม 
           เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อๆไป
สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี   และ
มูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้  22  จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ  14. สมาชิกและสมาชิกสมทบทีอ่อกจากราชการโอนย้ายไปปฏิบัตงิานใน
ส่วนราชการอ่ืน ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ    ในกรณีท่ีสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ   ผูใ้ดขาดคุณสมบติัตาม ขอ้ 4 (3)   และขอ้ 4 / 1(2)  ในภายหลงั    
เน่ืองจากออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ  โอนยา้ยไปปฏิบติัราชการ ณ 
ส่วนราชการอ่ืน ลาออกจากราชการ  หรือเกษียณอาย ุ  ถา้สมาชิกและ
สมาชิกสมทบผูน้ั้นมิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย  ใหถื้อว่ายงัเป็นสมาชิก
และสมาชิกสมทบอยู ่ โดยมิตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีกก็ได ้ และ
บุคคลดงักล่าวยงัมีสิทธิกูเ้งินไดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ท่ี
สมาชิกผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 

ข้อ  17.  สมาชิกทีอ่อกจากราชการ  โอนย้ายไปปฏบิัตงิานในส่วนราชการอ่ืน  
ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ    ในกรณีท่ีสมาชิกผูใ้ดขาดคุณสมบติัตามขอ้  
4.1 (3)   และขอ้  4.2 (4)  ในภายหลงั  เน่ืองจากออกจากราชการโดยไม่มีความผดิ  
โอนยา้ยไปปฏิบติัราชการ ณ ส่วนราชการอ่ืน  ลาออกจากราชการ  หรือ
เกษียณอาย ุ  ถา้สมาชิกผูน้ั้นมิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ย  ใหถื้อว่ายงัเป็น
สมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีกก็ได ้ และบุคคลดงักล่าวยงัมี
สิทธิกูเ้งินไดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละเกา้สิบของเงินค่าหุน้ท่ีสมาชิกผูน้ั้นมีอยู่
ในสหกรณ์ 
 

 

ข้อ  15.   การหกัเงนิจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่าย
คืนจ านวนเงินดงักล่าวในขอ้ 13  และ 13/1  นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึง
สมาชิกและสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ  18.  การหกัเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ดงักล่าวในขอ้  14  และขอ้  16  นั้น  ใหส้หกรณ์หกัเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 

 

ความรับผดิชอบเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 
ข้อ  16.  ความรับผดิชอบของสมาชิกและสมาชิกสมทบ   ตอ้งรับผดิเพื่อ
หน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบ
มูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

หมวดที่ 3 
ความรับผดิชอบเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 19. ความรับผิดชอบของสมาชิก  สมาชิกต้องรับผิดเพ่ือหน้ีสินของ
สหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
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-  ไม่มี 
 

ข้อ  20. ก่อนสมาชิกลาออก  หรือโอนยา้ยไปสงักดัหน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานอ่ืน โดยยงัมีภาระหน้ีเงินกูห้รือภาระผกูพนัอยู ่ ใหส้มาชิกเหล่านั้น
ท าหนงัสือยนิยอมไวก้บัสหกรณ์เพื่อใหห้น่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีสงักดั
ใหม่หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง  หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น  
เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีกับสหกรณ์ไปให้ไวก้ับหน่วยงาน
ราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนตามท่ีแจง้จนกว่าหน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบั
ส้ินไป 
              ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้จ  านวนหน้ี  ระยะเวลาช าระหน้ี  วิธีการหกั
หน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย  และการโอนเงินให้หน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเป็นสงักดัใหม่ของสมาชิกทราบ 

 เป็นการก าหนดข้ึนมา
ใหม่ตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี  2)  
พ.ศ. 2553 
มาตรา  42/1 

ทุน 
ข้อ  17.  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนโดยวธิดีังต่อไปนี ้

(1) รับเงินค่าหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) สะสมทุนส ารอง  และหรือทุนอ่ืนๆ 
(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยไม่มีภาระผกูพนั 
(5) กูย้มืเงิน  ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและหรือตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 

หมวดที่ 4 
ทุน  หุ้น  การรับช าระ 

ข้อ  21.  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนโดยวธิดีังต่อไปนี ้
(1) รับเงินค่าหุน้จากสมาชิก  
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) สะสมทุนส ารอง  และหรือทุนอ่ืน ๆ 
(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหโ้ดยไม่มีภาระผกูพนั 
(5) กูย้มืเงิน ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและหรือตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ  18.  การออกหุ้น  สหกรณ์อาจออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่  ากดัจ  านวนหุน้  มี
มูลค่าหุน้ๆ ละสิบบาท  ผูเ้ป็นสมาชิก  และสมาชิกสมทบ   เท่านั้นจึงจะถือ
หุน้ในสหกรณ์ได ้

ข้อ  22.  การออกหุ้น  สหกรณ์อาจออกหุน้ไดโ้ดยไมจ่  ากดัจ  านวนหุน้มีมูลค่า
หุน้ละสิบบาท  ผูเ้ป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะถือหุน้ในสหกรณ์ได ้
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ข้อ  19.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และช าระค่าหุน้เป็นรายเดือน
ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือน ตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคหน่ึง  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจา้ง
ประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดั   และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
               ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ี
ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์   หรือจะขอซ้ือหุน้เพ่ิมอีก ตอ้งแสดงความ
จ านงเป็นหนงัสือ ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาก่อน 
 ส าหรับเงินค่าหุน้ท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายในวนัท่ี 7 ของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลตามขอ้ 59 (1) ใหเ้ต็มเดือนส าหรับเดือนนั้น   ส่วนเงินค่า
หุน้ท่ีสหกรณ์ไดรั้บหลงัจากวนัท่ี  7  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผล ให้
ตั้งแต่เดือนถดัไป 
 อน่ึงสมาชิกคนหน่ึงๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในหา้ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดไม่ได ้
                 สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้  นอกจากท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้  8  
และจะถอนคืนหุน้ในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูก่็ไม่ได ้
            หุน้ท่ีถอนคืนก่อนวนัส้ินปีทางบญัชีปีใดไม่ใหไ้ดรั้บเงินปันผลในปีนั้น 

ข้อ  23. การถือหุ้น  สมาชิกตอ้งถือหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคหน่ึง  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้าง
ประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั   และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนของ
ลูกจา้งประจ าตามกฎหมาย  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
               ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราสูงกว่าท่ีก  าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอซ้ือหุน้เพ่ิมอีกตอ้งแสดงความจ านงเป็นหนงัสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพจิารณาก่อน 
              ส าหรับเงินค่าหุน้ท่ีสหกรณ์ไดรั้บภายในวนัท่ี 7 ของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลตามขอ้ 70(1) ใหเ้ต็มเดือนส าหรับเดือนนั้น  ส่วนเงินค่าหุน้ท่ี
สหกรณ์ไดรั้บหลงัจากวนัท่ี  7  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่
เดือนถดัไป 
 สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในหา้ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดไม่ได ้

สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ไดน้อกจากท่ีก  าหนดไวใ้น 
ขอ้  9  และจะถอนคืนหุน้ในระหว่างท่ีตนยงัคงสมาชิกภาพอยูไ่ม่ได ้
              หุน้ท่ีถอนคืนก่อนวนัส้ินปีทางบญัชีปีใดไม่ใหไ้ดรั้บเงินปันผลในปีนั้น 
 สมาชิกสมทบท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามญัใหถื้อหุน้ได้
หน่ึงหุน้เท่านั้น 
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ข้อ  20.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระเงินค่าหุน้รายเดือนนั้น  ให้
ช าระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ประจ าเดือนนั้นๆ ทุกๆ เดือน  
             ส าหรับสมาชิกท่ีรับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรืออยู่หน่วยงานท่ีไม่
สะดวกในการหักเงินค่าหุ้นส่งให้สหกรณ์   อาจส่งค่าหุ้นรายเดือนผ่าน
ธนาคารท่ีสหกรณ์ก าหนด  หรือน ามาส่งท่ีสหกรณ์หรือหักจากบญัชีเงิน
ฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ก็ได ้
   ในการช าระค่าหุน้สมาชิกจะน าค่าหุน้หกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์
ไม่ได ้  และสมาชิกมีความรับผดิเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่
ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
   ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง  สหกรณ์ไม่ตอ้ง
ส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี 
    เมื่อสมาชิกมีค  าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถ
ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน    
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้น  มิตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือน
ชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ  24.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การช าระเงินค่าหุน้รายเดือนนั้น ใหช้  าระ
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้ราย เดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุก ๆ  เดือน 
               ส าหรับสมาชิกท่ีรับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรืออยูห่น่วยงานท่ีไม่สะดวก
ในการหกัเงินค่าหุน้ส่งใหส้หกรณ์  อาจส่งค่าหุน้รายเดือนผา่นธนาคารท่ี
สหกรณ์ก าหนด  หรือน ามาส่งท่ีสหกรณ์  หรือหกัจากบญัชีเงินฝากท่ีมีอยูก่บั
สหกรณ์ก็ไดโ้ดยท าหลกัฐานแสดงเจตนาเป็นหนงัสือใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ 
 ในการช าระค่าหุน้  สมาชิกจะน าค่าหุน้หกักลบลบหน้ีกบัสหกรณ์
ไม่ได ้  และสมาชิกมีความรับผดิเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่
ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง   สหกรณ์ไม่ตอ้งส่ง
เงินค่าหุน้ของสมาชิกเพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี 
  เมื่อสมาชิกมีค  าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถ
ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน
ชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

 

ข้อ  21. การงดช าระค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้  าระเงินค่าหุน้รายเดือนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน  หรือมีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ เกินกวา่หน่ึงหมื่นหุน้  
และไม่มีพนัธะต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูกู้แ้บบตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนัแลว้  จะงด
ช าระค่าหุน้รายเดือนหรือลดการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่ในปีหน่ึง  ๆจะขอเปล่ียนแปลงเกินกว่า
สองคร้ังไม่ได ้

ข้อ  25.  การงดช าระค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้  าระเงินค่าหุน้รายเดือนไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน   หรือมีหุน้อยูใ่นสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงหมื่นหุน้  และไม่มี
พนัธะต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้แ้บบตอ้งใชบุ้คคลค ้าประกนัแลว้  จะงดช าระค่าหุน้
รายเดือนหรือลดการถือหุ้นรายเดือนลงก็ไดโ้ดยแจง้ความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ  แต่ในปีหน่ึง  ๆ  จะขอเปล่ียนแปลงเกินกว่าสองคร้ังไม่ได ้
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ข้อ  22.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิก
ถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบปีละหน่ึงคร้ัง 

ข้อ  26. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิก
แต่ละคนถืออยูท่ราบปีละหน่ึงคร้ังทุกส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ 

 

การรับฝากเงนิ 
ข้อ  23.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือ
ประเภทประจ าจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืนไดต้าม
ระเบียบ  ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝาก   ดอกเบ้ียการถอนเงินฝาก และอ่ืน 
ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก  าหนดในกฎกระทรวง 

หมวดที่  5 
การรับฝากเงนิ   การกู้ยืมเงนิ  การให้กู้ยืมเงนิ   

ข้อ  27.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือ
ประเภทประจ า  จากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝาก  ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 

การกู้ยืมเงิน 
ข้อ  24. วงเงินกู้ยืม  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมส าหรับปีหน่ึงๆ 
ไวต้ามท่ีจ  าเป็น และสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก  าหนดดงัว่าน้ี  
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
               จ  านวนยอดเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน  ตามขอ้  23  ในเวลาใดเวลา
หน่ึง  เม่ือรวมกบัหน้ีการกูย้มืเงินจากภายนอก  และหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั
จะเกินวงเงินกูย้มื  หรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ไม่ได ้
 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้
ใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืส าหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืส าหรับปีก่อน
ไปพลาง 

ข้อ  28. วงเงินกู้ ยืม  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมส าหรับปีหน่ึง ๆ  
ไวต้ามท่ีจ  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก  าหนดดงัว่าน้ีตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน  สหกรณ์จึงจะกูเ้งินตาม
มติท่ีประชุมใหญ่ได ้
               จ  านวนยอดเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนตามขอ้  27  ในเวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อ
รวมกบัหน้ีการกูย้ืมเงินจากภายนอกและหน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนัจะเกินวงเงิน
กูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปีของสหกรณ์ไม่ได ้
 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้
ใหค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืส าหรับปีใดก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืส าหรับปีก่อนไป
พลางก่อน  
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ข้อ  25.  การกู้ยืมเงิน  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สญัญาใชเ้งินหรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานหรือการอ่ืน
ใดตามวตัถุประสงคไ์ด ้ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี
จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้ 24 

ข้อ  29.  การกู้ยืมเงิน  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สญัญาใชเ้งินหรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใดส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานหรือการอ่ืน
ใดตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร   ทั้งน้ี
จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้  28 

 

การให้เงินกู้ 
ข้อ  26.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจใหแ้ก่ 

(1) สมาชิก และสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์น้ี 
(2) สหกรณ์อ่ืน ๆ 
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ นั้น ใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ี และตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้  
หลกัประกนัส าหรับเงินกูล้  าดบัแห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดช าระหน้ีส าหรับ
เงินกู ้ และขอ้ก  าหนดอ่ืนๆ ว่าดว้ยใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบ นั้น   
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ด้
ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่  สมาชิก   และสมาชิกสมทบ แลว้   
และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดว้ย 
 สมาชิก และสมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะกูเ้งิน
จากสหกรณ์น้ี ตอ้งเสนอค าขอกูเ้งินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ี
ก  าหนดไว ้

ข้อ  30.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจใหแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์น้ี 
(2) สหกรณ์อ่ืน ๆ 

              การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจ
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
              ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ 
ประเภทและจ ากดัแห่งเงินกู ้  หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ ล  าดบัแห่งการให้
เงินกู ้ การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้  การ
ควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกู ้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เ งินกู ้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้ น  คณะกรรมการด าเนินการจะ
พิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้
ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้ง
เสนอค าขอกูเ้งินตามแบบและระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด  
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ข้อ  27.   ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ   
ไม่ว่าประเภทใดๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
             ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้อง
สมาชิก  และสมาชิกสมทบ ใหต้รงตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ  31.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิก ไม่ว่าประเภทใด ๆ 
จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู ้ของ
สมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น  

 

ข้อ  28.  ประเภทและจ ากดัแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และ
สมาชิกสมทบไดต้ามประเภทและจ ากดั ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอนัแสดง
หลกัฐานพิสูจน์ได ้และมีความประสงคข์อกูเ้งิน  
คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก  าหนดข้ึนไว ้

(2) เงินกู้สามญั ในกรณีท่ีสมาชิก และสมาชิกสมทบ  มีความ
ประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเพื่อการอนัจ  าเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญั
แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบนั้น   ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์
ท่ีก  าหนดข้ึนไว ้

                                         ในกรณีท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบใชค่้าหุ้นค ้าประกนัเงินกู ้
คณะกรรมการด าเนินการ  อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกนั้นไดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบ ของค่าหุน้ท่ีสมาชิกนั้นมี
อยูใ่นสหกรณ์ 

ข้อ  32.  ประเภทและข้อจ ากดัแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ก่สมาชิกได้
ตามประเภทและขอ้จ ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุ
อนัจ  าเป็นเร่งด่วนและมีความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์
ท่ีก  าหนดข้ึนไว ้

              (2)  เงินกู้สามญั  ในกรณีท่ีสมาชิก มีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับ
ใชจ่้ายเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้น ไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก  าหนดข้ึนไว ้

                             ในกรณีท่ีสมาชิกใชค่้าหุน้ค  ้าประกนัเงินกูค้ณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดไ้ม่เกิน
ร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 
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(3) เงนิกู้พเิศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คง   หรือก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ    คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบนั้น  
ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ท่ีก  าหนดข้ึนไว ้  โดยระบุความมุ่ง
หมายแต่ละอยา่งท่ีจะไดรั้บเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไข
และวิธีการตามท่ีเป็นการสมควร 

               (3)   เงนิกู้พเิศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พ่ือส่งเสริมฐานะความมัน่คง  หรือเพ่ือการ
เคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ี
เห็นสมควรโดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งท่ีจะ
ไดรั้บเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการและตอ้งมี
หลกัประกนัตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ  29.  ดอกเบีย้เงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราดงัต่อไปน้ี 
(1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงให้แก่สมาชิก  และสมาชิก  

สมทบใหก้  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
(2) อตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ  33.  ดอกเบีย้เงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) อตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทซ่ึงให้แก่สมาชิกให้ก  าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

(2) อตัราดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งให้แก่สหกรณ์อ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 

ข้อ  30.   การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กราย  มีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนั
ส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

ข้อ  34.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนดไว ้
ในระเบียบของสหกรณ์   และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ า
หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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               ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆ  
เป็นอนัถึงก  าหนดช าระคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกั
ค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน 
โดยมิชกัชา้ 

(1)   เมื่อสมาชิก และสมาชิกสมทบผูกู้ ้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ 

        (2)    เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใช้ผิด
ความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

              (3)   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู ้
รายใดเกิดบกพร่อง  และผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

              (4)  เม่ือคา้งช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็น
เวลาถึงสองเดือนติดต่อกนั หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
ดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ              

           ในกรณีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  
และไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ   คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือน   จนครบตามท่ีผูกู้ ้
มีความผกูพนัตอ้งช าระต่อสหกรณ์ก็ได ้ สุดแต่จะพจิารณาเห็นสมควร 
 

            ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ 
เป็นอนัถึงก  าหนดช าระคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกั
ตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีให้ไวแ้ละให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน
โดยมิชกัชา้ 

 (1)  เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
               (2)   เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิ 
                           ความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
               (3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู ้

รายใดเกิดบกพร่องและผูกู้ม้ิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

               (4)  เม่ือคา้งช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็น 
                      เวลาถึงสองเดือนติดต่อกนั หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี

ดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ                
           ในกรณีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน
และไม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง  เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอคณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบตามจ านวน
เงินกูแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ  
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ข้อ  31.  ความผกูพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั   ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับ

ผกูพนัตามขอ้บงัคบัน้ีว่า  ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอนหรือยา้ยหรือออกจาก

ราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 4 (3) , 4/1(2)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  

เวน้แต่ในกรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบอยูต่ามขอ้ 14 

ข้อ  35. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน   ผูกู้ห้รือผูค้  ้ าประกนัตอ้งรับ

ผูกพนัตามขอ้บงัคบัน้ีว่า  ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอน  หรือยา้ย  หรือออกจาก

ราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 4.1(3) ขอ้ 4.2(4) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน

เสียก่อน เวน้แต่ในกรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 17 

 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ  32.  การประชุมใหญ่สามญั   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

เรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนั

ส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  36.  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทาง
บญัชีของสหกรณ์ 
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ข้อ  33.  การประชุมใหญ่วสิามญั   เมื่อมีเหตุอนัสมควรคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได ้   แต่ถา้นายทะเบียน
สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์
ขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ตอ้งเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน  ลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัก็ได ้

 ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์เป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญั   ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ 

ข้อ  37.  การประชุมใหญ่วสิามญั  เมื่อมีเหตุอนัสมควรคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ถา้นายทะเบียน
สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์
ขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่
วิสามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกสามญัซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิก
สามญัทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัก็ได ้
 ในกรณีท่ีสมาชิกสามญัเป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ  ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่
วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ  านาจ
เรียกประชุมใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

 

ข้อ  34.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว 
ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้ วนั เวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดา
สมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการ
ด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร  ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการหรือ 
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผูล้งช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้ง
แจง้เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 

ข้อ  38.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  
ใหส้หกรณ์มีหนงัสือและหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใหส้มาชิก
ทราบโดยแจง้  วนั  เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจง้
ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร  ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการเป็นผูล้งช่ือในหนงัสือนั้น  และตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ในโอกาส
เดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 
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ข้อ  35.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   สมาชิกทุกคนมีสิทธ์ิเขา้ประชุม
ไดเ้สมอไม่ว่าคราวใดๆ     

               องค์ประชุมใหญ่ของสหกรณ์   ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงจ  านวนของสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

 ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม 
ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแลว้  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองคป์ระชุม 
แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม   เมื่อมี
สมาชิกมาประชุมมีจ  านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุม  ตามท่ีกล่าวในวรรคสอง 
ก็ใหง้ดประชุม 

                ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุม
แทนตนไม่ได ้

ข้อ  39.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   สมาชิกทุกคนมีสิทธิเขา้ประชุมได้
เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ  
              องคป์ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกสามญัมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนของสมาชิกสามญัทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกสามญัมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีนัดประชุม
ใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ี
สมาชิกสามญัร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้  เมื่อมีสมาชิกสามญัมาประชุมไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็
ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกสามญั
ร้องขอให้เรียกประชุม   เมื่อมีสมาชิกสามญัมาประชุมมีจ  านวนไม่ถึงท่ีจะ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในวรรคสองก็ใหง้ดประชุม 

              ในการประชุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีเล่ือน
ออกไปหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมา
ประชุมแทนตนไม่ได ้

 

ข้อ  36.  อ านาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ  านาจและ
หน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยัปัญหาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

ข้อ  40.  อ านาจและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ  านาจและ

หนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัปัญหาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ซ่ึง

รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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(1) รับทราบเร่ืองการรับและออกจากสหกรณ์ของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบและวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บ
เลือกเขา้เป็นสมาชิก  หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการด าเนินการและ
รายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

              (3)   พิจารณาอนุมติังบดุล 
              (4)   พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

(5)   เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะ หรือบางคน
และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6)   ก  าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังานของ 
         ผูต้รวจสอบกิจการและก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชี 

        ของผูส้อบบญัชี 

              (7)   ก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื 

(8)   อนุมติัประมาณการรายไดร้ายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

(9)   พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์และ
องคก์ารอ่ืน 

(10) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
ประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์และหรือองคก์ารอ่ืน  

         ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือถือหุน้อยู ่
 

              (1)   รับทราบเร่ืองการรับและออกจากสหกรณ์ของสมาชิกและ  
วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก  
หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

              (2)   รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการด าเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีของผูต้รวจสอบกิจการ   

              (3)   พิจารณาอนุมติังบการเงิน  และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
              (4)   พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจ

สอบกิจการ 
              (5)   ก  าหนดบ าเหน็จและหรือค่าตอบแทนการปฏิบติังานของ 
                      ผูต้รวจสอบกิจการ  และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
               (6)   ก  าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื 
               (7)   อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
               (8)   รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์  และหรือองคก์รอ่ืนท่ี
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือถือหุน้อยู ่

               (9)   พิจารณาพิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกค าแนะน าหรือ
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

รวมขอ้ 3 และ 4 ของ
ขอ้บงัคบัเดิมเป็นขอ้ 3 
ในขอ้บงัคบัใหม่ 
และตดัขอ้ 9 ใน
ขอ้บงัคบัเดิมออก 
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             (11)  พิจารณาและปฏิบติัตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์   หรืออธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์  หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี  ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูซ่ึ้งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

             (12)  ก  าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดา
สมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

             (13)  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง   

            (14)  พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

            (15)  พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย  ขอ้เสนอแนะ  หรือค าแนะน า
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าไปพจิารณา  ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

           (10)  ก  าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดา
สมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

           (11)  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 

           (12)  พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์   
 

 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ  44.  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่   หรือการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมอ่ืนใด  ใหป้ระธานกรรมการ
เป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให ้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้รองประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่นท่ีประชุมใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

หมวดที่ 7 
การประชุม 

ข้อ  41.  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย 
ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น   
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                ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะท างานใหน้ าความใน
วรรคหน่ึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 

 

               ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะท างานให้น าความใน
วรรคหน่ึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

               ในการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกสามญัร้องขอให้เรียกประชุม  
ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดม้ีมติถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ถา้มีการร้อง
ขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิกสามญั
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม  
มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสามญัซ่ึงมาประชุม 

 

เพื่อใหก้ารปฏิบติัชดัจน
ยิง่ข้ึน 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ  45.  การออกเสียง   สมาชิก  กรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน 
คณะกรรมการหรือคณะท างานออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างาน 
แลว้แต่กรณีไดค้นละหน่ึงเสียง และจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตน
ไม่ได ้
                   ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการประชุมวินิจฉยัเร่ือง
ใด ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้ และท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกจากท่ี
ประชุม จนกว่าจะพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จก็ได ้

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ  42.  การออกเสียง   สมาชิกสามญั  คณะกรรมการด าเนินการ  
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างาน ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างาน   
แลว้แต่กรณีไดค้นละหน่ึงเสียงและจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมหรือออกเสียง
แทนตนไม่ได ้
                   ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการประชุมวินิจฉยัเร่ืองใด  
ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้ และท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกจากท่ีประชุม 
จนกว่าจะพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จก็ได ้

 

ข้อ  46.  การวนิิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
การวนิิจฉยัปัญหาต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างาน ใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมาก    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ  43.  การวนิิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
การวนิิจฉยัปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างาน ใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัซ่ึงมาประชุม 
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             (1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

 (2)  การควบสหกรณ์ 

 (3)  การแยกสหกรณ์ 

 (4)  การเลิกสหกรณ์ 

             (5)  การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก  าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

                 (1)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 

                 (2)  การควบสหกรณ์ 

     (3)  การแยกสหกรณ์ 

     (4)  การเลิกสหกรณ์ 

                  (5)  การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก  าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกสามญัซ่ึงมาประชุม 

 

รายงานการประชุม 

ข้อ  47.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะท างาน
นั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณา
วินิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบั
เลขานุการ  หรือกรรมการด าเนินการ   หรือคณะท างาน   แลว้แต่กรณีอีกคน
หน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

รายงานการประชุม 

ข้อ  44.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะท างาน 
ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยั
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  ใหป้ระธานในท่ีประชุมและเลขานุการหรือ
กรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะท างานแลว้แต่กรณีอีก
คนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

                                 คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ  37. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการด าเนินการ  ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
หน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 

หมวดที่ 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  45.  องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการด าเนินการ  ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้ึนมาคณะหน่ึง  ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกสามญั 
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              หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ี
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
หรือมีค  าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 

(4)   เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริต ต่อหนา้ท่ี        

              (5)   จงใจเป็นผูผ้ดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือ
ดอกเบ้ีย 

             (6)   ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์น้ี 

ข้อ  46.  ห้ามมใิห้บุคคลซ่ึงมลีกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  

หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(4) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
หรือมีค  าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 

(5) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี  

(6) จงใจเป็นผูผ้ดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือ
ดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ 

(7) เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์น้ี 

(8) เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์น้ี 

(9) ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

ก าหนดเพื่อใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 
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ข้อ  38.  วาระและต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการด าเนินการ    ใหก้รรมการ
ด าเนินการมวีาระอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการท่ียงัไม่พน้จากต าแหน่ง 
มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการไดโ้ดยไม่ตอ้งลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ  

          เมื่อกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งครบวาระท่ีก  าหนดแลว้ 
หากยงัไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทน ก็ใหก้รรมการด าเนินการ
คนเดิมด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนใหม่      
 กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้
แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

             ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้
กรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสองปี
นบัแต่วนัเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ให้
กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด(เศษของจ านวนกรรมการท่ีเหลือให้
ปัดข้ึน) โดยวิธีจบัสลาก  และใหถื้อว่าเป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้
ประชุมใหญ่เลือกกรรมการด าเนินการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ใหค้รบตาม
จ านวนกรรมการด าเนินการตามขอ้ 37   
             ในการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
ใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  
เลขานุการและอ่ืน ๆ ดว้ยก็ได ้ และใหก้รรมการผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ  47.  วาระและต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการด าเนินการ  ใหก้รรมการ
ด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระ
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการด าเนินการออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด 
(เศษของจ านวนกรรมการท่ีเหลือใหปั้ดข้ึน) โดยวิธีจบัสลาก  และใหถื้อว่า
เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกกรรมการด าเนินการ
เขา้ด ารงต าแหน่งแทนใหค้รบตามจ านวนกรรมการด าเนินการตามขอ้  45 
               ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการท่ียงัไม่พน้จาก
ต าแหน่งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 
 เมื่อกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งครบวาระท่ีก  าหนดแลว้  หาก
ยงัไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนก็ใหก้รรมการด าเนินการชุดเดิม
ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการชุดใหม่  แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์     
 กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่
ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

              ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้
กรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งชุดใหม่อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั
กรรมการด าเนินการชุดแรก  และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม  
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              ใหป้ระธานกรรมการมีอ  านาจและหนา้ท่ีโดยทัว่ไป  คือ เป็นประธาน
ในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ลงลายมือช่ือใน
เอกสารต่าง ๆ  แทนสหกรณ์  ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  ดูแลควบคุม
ด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
              ใหร้องประธานกรรมการมีอ  านาจหนา้ท่ี   ปฏิบติัการแทน
ประธานกรรมการ ในขณะท่ีประธานกรรมการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง และด าเนินการ
อ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
                 ใหเ้หรัญญิกมีอ  านาจและหนา้ท่ีควบคุมดูแล  และตรวจสอบการรับ
จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อยและ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
               ใหเ้ลขานุการมีอ  านาจและหนา้ท่ี  ในการบนัทึกรายงานการ
ประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ดูแลรักษา
รายงานการประชุมดงักล่าวนั้นใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ  จดัส่งหนงัสือแจง้นดั
ประชุมไปยงับรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี ตลอดจน
ท าการอ่ืนตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี   และตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย  
 

              ในการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
แต่งตั้งใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ  
เหรัญญิก  เลขานุการ  และอ่ืน ๆ ดว้ยก็ได ้ และใหก้รรมการผูด้  ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 

(1) ประธานกรรมการมีอ  านาจและหนา้ท่ีโดยทัว่ไป  คือ  เป็นประธาน
ในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ลงลายมือช่ือใน
เอกสารต่าง ๆ   แทนสหกรณ์  ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  ดูแลควบคุมการ
ด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และด าเนินการ
อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(2) รองประธานกรรมการมีอ  านาจและหนา้ท่ีปฏิบติัการแทน
ประธานกรรมการ ในขณะท่ีประธานกรรมการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง  และด าเนินการอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(3)   เหรัญญิกมีอ  านาจและหนา้ท่ีควบคุมดูแล  และตรวจสอบการรับ
จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง
เรียบร้อยและด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(4)   เลขานุการมีอ  านาจและหนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่ 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ดูแลรักษารายงานการ
ประชุมดงักล่าวนั้นใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ  จดัส่งหนงัสือแจง้นดัประชุมไปยงั
บรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี  ตลอดจนท าการอ่ืน
ตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  และตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
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ข้อ  39.  การออกจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งออกจากต าแหน่ง
เพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1)   ออกตามวาระ 
              (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
             (3)   ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (4)   เขา้เป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 

              (5)   จงใจเป็นผูผ้ดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือ
ดอกเบ้ีย 

 (6)   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือบางคน 

 (7)   นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ให้ออกทั้งคณะหรือบางคน 

 

ข้อ  48.  การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะ
เหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (1)   ออกตามวาระ 
              (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการหรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (3)   ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (4)   เขา้รับต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 

              (5)   จงใจเป็นผูผ้ดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีแก่สหกรณ์น้ีไม่ว่า
ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 

 (6)   ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือบางคน 

 (7)   นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทั้งคณะหรือบางคน 

 กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตาม (7) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พฒันาสหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค าสั่ง ค  าวินิจฉยั
ของคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนกรรมการด าเนินการใหพ้น้
จากต าแหน่งทั้งคณะใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่
ทั้งคณะ  กรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีถูกถอดถอนและอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่
ตามขอ้  47  วรรคหา้ 

ก าหนดเพื่อใหช้ดัเจน
ข้ึน 

ข้อ  40.  ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต าแหน่ง
กรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่การว่างลงเพราะ
เหตุท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อก ใหก้รรมการด าเนินการท่ีเหลืออยู่
ด  าเนินการต่อไปจนกวา่จะมกีารประชุมใหญ่คราวถดัไป   แต่ถา้จ  านวน
กรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชุม  ใหก้รรมการท่ีเหลือ
จดัใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัข้ึนโดยเร็ว 

ข้อ  49.   ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถา้ต  าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระเวน้แต่การว่างลงเพราะเหตุท่ีถูกนายทะเบียน
สหกรณ์สัง่ใหอ้อก ใหก้รรมการด าเนินการท่ีเหลืออยูด่  าเนินการต่อไปจนกวา่จะมีการ
ประชุมใหญ่คราวถดัไป   แต่ถา้จ  านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่า 
องคป์ระชุม  ใหก้รรมการท่ีเหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัข้ึนโดยเร็ว 
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             ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง  ก่อนถึงคราวออกตาม
วาระตามความในวรรคก่อนนั้น   เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  และยงัมิไดมี้
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างใหค้ณะกรรมการด าเนินการท่ี
เหลืออยู่พิจารณาเลือกรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการคนใดคน
หน่ึงให้ปฏิบติัหน้าท่ีประธานกรรมการแทนชัว่คราวไปพลางก่อน จนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่เลือกตั้ง  

              กรรมการด าเนินการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างอยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้ท่าก  าหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  และยงัมิไดม้ี
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ท่ีเหลืออยูพ่ิจารณาเลือกรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการคนใดคน
หน่ึงใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการแทนชัว่คราวไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
              กรรมการด าเนินการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง  อยูใ่น
ต าแหน่งไดเ้ท่าก  าหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 

 

ข้อ  41.  การประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุม
กนัตามคราวท่ีมกิีจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย 
 ให้ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมาย  นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแกไ้ข
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ   และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ี 

กรมส่งเสริมสหกรณ์   และเจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ตอ้งมกีรรมการด าเนินการ
มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ข้อ  50. การประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนั
ตามวาระจ าเป็นตอ้งพิจารณาหรือมีเร่ืองตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ   อนุมติั  
จากกรรมการด าเนินการ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง 
เป็นอยา่งนอ้ย 
              ใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย  เรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นกรณีท่ีเป็นการประชุม
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 
ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์   และเจา้หนา้ท่ีกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ตอ้งมีกรรมการ
ด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ข้อ  42.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ  ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินกิจการ   และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการ
อนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ีคณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมาย
ใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้
 ในการด าเนินกิจการวรรคหน่ึง   คณะกรรมการด าเนินการตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค  าสัง่  มติของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และมติของท่ีประชุมใหญ่  เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของ
สมาชิก   และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

              (1)   ด  าเนินการในเร่ืองการรับ  และออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
และสมาชิกสมทบ  ตลอดจนดูแลใหป้ฏิบติัการต่างๆ ตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

              (2)   พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับเงินฝาก   การกูย้มืเงิน 

                      การใหเ้งินกูแ้ละการฝาก   หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3)   ด  าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4)  จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณา 

(5)   พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(6)   พิจารณาด าเนินการตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
แก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

ข้อ  51.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ  ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผูด้  าเนินกิจการ  และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ีคณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมายให้
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนกไ็ด ้

            ในการด าเนินกิจการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  ค  าสัง่  มติของคณะกรรมการ 
ด าเนินการ  และมติของท่ีประชุมใหญ่  เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก 
และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)   ด  าเนินการพจิารณาในเร่ืองการรับ และออกจากสหกรณ์ของ  
สมาชิกตลอดจนดูแลใหป้ฏิบติัการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค  าสัง่และมติของสหกรณ์ 

(2)   พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับเงินฝาก  การกูย้มืเงิน   
        การใหเ้งินกูแ้ละการฝาก หรือลงทุนของสหกรณ์ 

              (3)   ด  าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  เสนองบการเงิน  และรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

               (4)   จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

              (5)   พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(6)   พิจารณาด าเนินการตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าจา้งหรือค่าตอบแทน
แก่เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
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          (7)   ก  าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 

       (8)   จดัใหม้ีและดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบญัชี   
เอกสารหลกัฐาน ทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

       (9)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรอง
นายทะเบียนสหกรณ์  หรือผูต้รวจการสหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชี  หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

        (10)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี  
สหกรณ์ ตลอดจน สอดส่องดูแลโดยทัว่ไป เพ่ือใหกิ้จการของ
สหกรณ์ด าเนินการไปดว้ยดี 

        (11)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการสหกรณ์ 

       (12)   เสนอรายงานหรือรายงานของสหกรณ์ต่อสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามแบบและระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด 

     (13)  ฟ้อง ต่อสู ้หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความหรือมอบขอ้พิพาทให้
อนุญาโตตุลาการช้ีขาด 

     (14)  เสนอแผนงานประมาณการรายไดร้ายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั พิจารณาอนุมติั ถา้ในปีใดท่ีประชุม
ใหญ่ยงัมิไดอ้นุมติัประมาณการรายได ้รายจ่ายประจ าปี  กใ็หใ้ช้
ประมาณการรายไดร้ายจ่ายประจ าปีก่อนไปพลาง 

       (15)  ท านิติกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ 

            (7)   ก  าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

        (8)   จดัใหม้ีและดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี  
เอกสารหลกัฐาน ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

             (9)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือ 
รองนายทะเบียน  สหกรณ์หรือผูต้รวจการสหกรณ์  หรือผูส้อบ
บญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

          (10)   พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไปเพ่ือใหกิ้จการของ
สหกรณ์ด าเนินการไปดว้ยดี 

           (11)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการสหกรณ์ 

          (12)   เสนอรายงานหรือรายงานของสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามแบบและระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด 

          (13)   ฟ้อง  ต่อสู ้ ด  าเนินคดี  ประนีประนอมยอมความ  หรือมอบขอ้
พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาดเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ 

          (14)   เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่
อนุมติั 

          (15)   พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นและการท านิติกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีระบุไวใ้น
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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(16) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
ขอ้บงัคบั  หรือระเบียบของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
หรือชุมนุมสหกรณ์ฯ  หรือองคก์ารอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นผูแ้ทนของ
สหกรณ์ฯ   เพื่อเขา้ร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุม
ใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ฯ  หรือองคก์ารนั้น  ซ่ึงสหกรณ์ฯ  น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ 

(17)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ใ หแ้ก่ประธาน
กรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  
หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(18)  พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าเบ้ีย
ประชุมของกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน  คณะท างาน  

          ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูส้อบบญัชี และบุคคลอ่ืนท่ีท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 

        (19) เชิญสมาชิก  สมาชิกสมทบ  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ี
ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน
ใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(16)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
หรือชุมนุมสหกรณ์  หรือองคก์ารอ่ืนก าหนดไว ้ เป็นผูแ้ทนของ
สหกรณ์เพื่อเขา้ร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ 
หรือองคก์ารนั้นซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ 

(17)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ  รองประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  
หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(18)  พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าเบ้ียประชุม

ของกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน  คณะท างาน  ท่ีปรึกษา  

         ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูส้อบบญัชี  และบุคคลอ่ืนท่ีท าประโยชน์

ใหแ้ก่สหกรณ์ 

        (19)   เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษา 

                 ของคณะกรรมการด าเนินการตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให ้

                 ตามท่ีเห็นสมควร 

      ใหท่ี้ปรึกษาสหกรณ์พน้หนา้ท่ีเมื่อมีอายคุรบเจด็สิบปีบริบูรณ์ 

 หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดใหช้ดัเจนข้ึนใน
การปฏิบติั 
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-  ไม่มี 
 

ข้อ  52.  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรตามความในขอ้  
51(5)  ใหม้คีณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสมัพนัธ ์ หรือคณะกรรมการอ่ืน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  
เพื่อกิจการอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์หรือสมาชิก  

ก าหนดเพื่อใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน   

 
- ไม่มี 

ข้อ  53.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการจ านวนไม่
น้อยกว่า  5  คนแต่ไม่เกิน  7  คนโดยมีต  าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและ
เลขานุการคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการ  เวน้แต่คณะกรรมการอ านวยการ
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ   เหรัญญิกและเลขานุการ
ของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการและให้แต่งตั้ง
กรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีก  ให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 
               ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนด
ระยะเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น  และให้
ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง
เป็นอย่างนอ้ย  ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการแต่ละคณะเรียกประชุมได ้ 
โดยในการประชุมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม 
               ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการดงักล่าวใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมคราวถดัไป 

 แกไ้ข เพ่ิมเติมตามร่าง
ขอ้บงัคบัประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ  43.  คณะกรรมการเงนิกู้    เพื่อความสะดวกในการด าเนินการ  
คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์น้ีอยา่ง
นอ้ย  3  คนและไม่เกิน 7 คน เป็นคณะกรรมการเงินกูโ้ดยใหม้ีต  าแหน่ง
เป็นประธานคณะกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง ใหม้ีอ  านาจ
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาการใหเ้งินกูแ้ละอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
              คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าก  าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงเลือกตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น  แต่
คณะกรรมการด าเนินการอาจถอนกรรมการเงินกูท้ั้งคณะ หรือรายตวัได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการเงินกู ้ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้ง
มีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานคณะกรรมการ
เงินกู ้หรือเลขานุการ นดัเรียกประชุมได ้
              ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งมีการประชุมไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงจ  านวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

              ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการเงินกู ้ ตอ้งกระท าตามขอ้บงัคบั
และระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติและค าสัง่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกประการ   ถา้ไม่มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติ หรือค าสัง่ 
ดงัว่านั้น ก็ตอ้งกระท าตามทางอนัสมควร เพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าเดือน 

ข้อ  54.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ  53  มีดงัน้ี 
             อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการ
อ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ในเร่ืองเก่ียวกบั  การเงิน  การบญัชี  
การจดัท าแผน  การท านิติกรรมต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
              อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ ี

อ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัอนุมติัการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(ก) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

(ข) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามท่ีก  าหนดไว ้
ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับ 
เงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก  าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให้ 
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

(ค) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ี
ก  าหนดในสญัญา 

(ง) สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อ
ผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้ หรือผดินดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ี  เพ่ือเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวน
ลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

แกไ้ข  เพ่ิมเติมตามร่าง
ขอ้บงัคบัประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย ์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

43
3 
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            (จ)   เป็นผูด้  าเนินการและก าหนดขอบเขตในเร่ืองการลงทุนตาม

ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนด  หรือ
ลงทุนในชุมนุมสหกรณ์  หรือการฝาก 

           (ฉ)   ด  าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
           อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   
ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธม์ีอ  านาจและหนา้ท่ีด  าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(ก) ด าเนินการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก   
(ข) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ข่าวสารใหส้มาชิกและบุคคลภายนอก 

รับทราบ 
(ค) ใหค้วามรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก   
(ง) พิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัสวสัดิการแก่สมาชิก   
(จ)  ด  าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 

 เดิมอยูใ่นขอ้  49 
 (5)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ  55.  คณะกรรมการอ่ืน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  ในกรณีจ าเป็น
แก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืน  
คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  อ่ืน ๆ ได ้ เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจ
ของสหกรณ์โดยมีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  55.  ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจก าหนด
ระเบียบต่างๆ  เพ่ือด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี    
และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

 (1)   ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 

 (2)   ระเบียบว่าดว้ยการใหกู้ย้มืเงิน 

 (3)   ระเบียบว่าดว้ยการใหทุ้นสาธารณประโยชน ์

              (4)   ระเบียบว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  
              (5)   ระเบียบว่าดว้ยการเก็บรักษา การยมื  การท าลายเอกสาร 
 (6)  ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ี 

 (7)  ระเบียบว่าดว้ยส่งเสริมการศกึษา 
 (8)  ระเบียบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 

 ระเบียบตาม (1) และ (8) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อน จึงจะใชบ้งัคบัได ้ ส่วนระเบียบอ่ืนๆ เมื่อคณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนดข้ึนใช ้ ใหส้หกรณ์ส่งส าเนาระเบียบใหก้รมส่งเสริม 
สหกรณ์ทราบ 

     หมวดที่   9 
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  56.  ระเบียบของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจก าหนด 
ระเบียบต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี   
และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

 (1)  ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 

 (2)  ระเบียบว่าดว้ยการใหกู้ย้มืเงินแก่สมาชิก 
 (3)  ระเบียบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 

              (4)  ระเบียบว่าดว้ยการใหทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (5)  ระเบียบว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  
 (6)  ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ี 

 (7)  ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาและ 
                      เห็นควรก าหนดไว ้
 ระเบียบตาม (1) และ (3) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใชบ้งัคบัได ้ ส่วนระเบียบอ่ืน ๆ  เมื่อคณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนดข้ึนใชใ้หส้หกรณ์ส่งส าเนาระเบียบใหก้รมส่งเสริม 

สหกรณ์ทราบ 
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เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ  48.  การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  “เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์” 
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ   ซ่ึงสหกรณ์ตั้งหรือจา้งและ
ตั้งใหด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ า 
               คณะกรรมการด าเนินการ   อาจพิจารณาคัดเลือกหรือสอบ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความรู้ความสามารถ   และความ
เหมาะสมแก่หนา้ท่ี    เพ่ือตั้งหรือจดัจา้งเป็นผูจ้ดัการคนหน่ึง  และเจา้หนา้ท่ี
อ่ืนๆ ของสหกรณ์ตามท่ีจ  าเป็นและสมควรแก่ปริมาณงานของสหกรณ์ 

               ในการจา้งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน  ๆของสหกรณ์  ตอ้งท าหนงัสือ
สญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน   และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหม้ี
หลกัประกนัอนัสมควรตามประเภทของงาน 

               ในการตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรอง 
ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงัก  าหนดไวใ้นขอ้ 49  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวางข้อก าหนดต่างๆ  ใน
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก  การตั้งหรือ
จา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  และการให้ออกจาก
ต าแหน่งของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

                ในการปฏิบัติหน้าท่ีผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ของสหกรณ์  
ต้องกระท าตามขอ้บังคบั  ระเบียบ  มติ  ค  าสั่งต่างๆ ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอ่ืน 

                 ในกรณีท่ีไม่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือระเบียบ  หรือมติ  หรือ
ค าสั่งดังว่านั้น  ก็ต้องกระท าตามทางอนัสมควร  เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่
สหกรณ์ 

หมวดที่ 10 
        เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกจิการ    

ข้อ  57.  การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  “เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์”  
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงสหกรณ์ตั้งหรือจา้งและตั้ง
ใหด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ า 
               คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมแก่
หนา้ท่ี  เพ่ือจา้งและแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการคนหน่ึงและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ  ของ
สหกรณ์ตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

                ในการจา้งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืน  ๆของสหกรณ์  ตอ้งท าหนงัสือ
สญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหม้ี
หลกัประกนัอนัสมควรตามประเภทของงาน 

               ในการจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรอง
ท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงัก  าหนดไวใ้นขอ้  59  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
               ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจหรือออกขอ้ก าหนดต่าง ๆ   ใน
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคัดเลือกหรือสอบคดัเลือก  การจ้างและ
แต่งตั้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ และการให้ออกจาก
ต าแหน่งของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

              ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์  
ต้องกระท าตามขอ้บังคับ ระเบียบ   มติ  ค  าสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน 
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           หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ  
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

(2)   เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งหรือม ี
ค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุด  ใหพ้น้จากต าแหน่ง 

           (4)   เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง   
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีการด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ผูจ้ดัการอยูใ่นต าแหน่งตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 

         ในกรณีท่ีไม่มีการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ค  าสัง่ดงัว่านั้น  ก็
ตอ้งกระท าตามทางอนัสมควรอยา่งวิญญูชนเพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

           หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ  
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ 

(2)    เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งหรือมคี  า
วินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการมาก่อน 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผูจ้ดัการ  เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(5) เคยตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

 

 เดิมอยูใ่นขอ้   49 วรรคสอง 
            (4)   ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง  แต่อายไุม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ 

  

ข้อ  58.  การด ารงต าแหน่งผู้จดัการสหกรณ์   ผูจ้ดัการซ่ึงมีอายคุรบหกสิบหา้ปี
บริบูรณ์แลว้เป็นอนัพน้จากต าแหน่งในวนัถดัจากวนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีส าหรับรอบปีบญัชีของสหกรณ์ 

ก าหนดเพื่อใหช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 

ข้อ  49.   หน้าที่และความรับผดิชอบและการพ้นจากต าแหน่งของผู้จดัการ   
                หน้าที่และความรับผดิชอบ 
                

ข้อ  59.  หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้จดัการ 
ผูจ้ ัดการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  ก  ากับดูแล  

ตรวจสอบ  ดงัน้ี 
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               (1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกสมทบให้เป็นการ
ถูกตอ้ง   ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิก และสมาชิกสมทบรวมถึงการช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
                (2)  เป็นธุระในการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน   แจง้ยอดจ านวนหุน้   จ่าย
คืนค่าหุน้และชกัจูงการถือหุน้ในสหกรณ์ 
                (3)  รับเงินฝาก   จ่ายคืนเงินฝาก   และชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
                (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้ ใหจ้ดัท าเอกสาร
เก่ียวกบัเงินกูเ้รียกเก็บเงินช าระหน้ี   และด าเนินการอ่ืน  ๆเก่ียวกบัเร่ืองการให้
เงินกู ้  ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก  าหนดไว ้
               (5)  ก  าหนดหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติัของบรรดาเจา้หนา้ท่ีอ่ืน  ๆของ
สหกรณ์    ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้น ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
               (6)  เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเงิน เรียกใบส าคญัจ่ายเงิน
โดยครบถว้น  รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์   ให้เป็นการ
ถูกตอ้ง รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง  ๆเก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
               (7)  รับผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง  ๆของ
สหกรณ์  ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
               (8)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่   
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   และประชุมคณะกรรมการอ่ืน  คณะท างาน 
 

(1)    ก  าหนดหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติัของบรรดาเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์  ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
             (2)   การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนจดัให ้

ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกรวมถึงการช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

              (3)   การเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุน้  
และชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 

(4)   การรับเงินฝาก  จ่ายคืนเงินฝาก   และส่งเสริมการรับฝากเงิน
ของสหกรณ์ 

              (5)  การตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้ ให้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้  
เรียกเก็บเงิน  ช าระหน้ี  และด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเร่ืองการให้เงินกู ้ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก  าหนดไว ้
              (6)   จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู ้คงเหลือของสมาชิก
เป็นรายบุคคลพร้อมแจง้ใหท้ราบ 

              (7)  กวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเงิน เรียกใบส าคญัจ่ายเงินหรือจดั
ใหมี้ใบส าคญัโดยครบถว้น  รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์
ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ  เก่ียวกบัการเงินไว้
โดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดหรือท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์หรือมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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               (9)  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน   เวน้แต่ในกรณีซ่ึงประชุมนั้นๆ 
มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
               (10)   ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
               (11)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ รับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง  ๆ
ของสหกรณ์และดูแลให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
                (12)  เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบ
และระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
                (13)  จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุน้และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็น
รายบุคคล พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะสมาชิกนั้น 
                (14)  รับผดิชอบจดัท างบการเงิน และรายงานประจ าปี  แสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
                 (15)   เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ   
ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
                 (16)  ปฏิบติังานอ่ืน  ๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

              (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ  วสัดุ
ครุภณัฑข์องสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

              (9) ประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ประชุมคณะกรรมการอ่ืน  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะท างาน 

              (10)  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการอ่ืน   คณะอนุกรรมการ  และ
คณะท างาน  เวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
              (11)  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

              (12)  รักษาดวงตราของสหกรณ์  รับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ 
ของสหกรณ์และดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
              (13)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบ
และระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
              (14)  รับผดิชอบจดัท างบการเงิน  และรายงานประจ าปี  แสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
              (15)  จดัท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา           
             (16)  จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 
                (17)   เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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             (18)  ปฏิบติังานอ่ืน  ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน 

คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือท าตามท่ี
ควรกระท าเพื่อใหง้านหรือกิจการของสหกรณ์ลุล่วงไปดว้ยดี   

 

ขอ้  49   หวัขอ้ท่ี  2 
การพ้นจากต าแหน่งของผู้จดัการ  
            (1)   ตาย 
            (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
            (3)   ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด          
            (4)   ครบก าหนดตามสญัญาจา้ง  แต่อายไุม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ 
            (5)   ถูกเลิกจา้ง 
            (6)   ถูกลงโทษให้ออก  หรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เป็น

ประจกัษว์่าไดก้ระท าการละเวน้การกระท าใดๆ อนัอาจท าให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชนและไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ  60. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จดัการ  ผูจ้ดัการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
             (1)   ตาย 
             (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
             (3)   ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม ตามกฎหมายสหกรณ์ 

           (4)   ครบก าหนดตามสญัญาจา้งภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 58 
              (5)   ถูกเลิกจา้ง 
              (6)   ถูกลงโทษใหอ้อก  หรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็น

ประจกัษว์่าไดก้ระท า การหรือละเวน้กระท าการใด ๆ  อนัอาจท า
ใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 

 

ขอ้  49  หวัขอ้ท่ี  3 
การลาออก   
               ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวนั  และให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  น าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น  การยบัย ั้งการ
ลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ  61. การลาออกของผู้จดัการ 

        ใหผู้จ้ดัการยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกว่า
สามสิบวนั  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการลาออกนั้น   
              การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการกระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
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ข้อ   50.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดัการ   ถา้ต  าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง   และ
ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน   หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู ่  หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว   ใหร้องผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือ
เจา้หน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นผูรั้กษา
การแทน 

ข้อ  62.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จดัการ  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลงและ
ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน  หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู ่ หรือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ใหร้องผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนของสหกรณ์  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นผูรั้กษา
การแทน 

 

ข้อ  51.  การเปลีย่นผู้จดัการ  ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นหนา้ท่ี 

ของคณะกรรมการด าเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี 

และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์น  และหน้ีสินของสหกรณ์ตลอดจนจดัท า 
งบการเงินของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ  63.  การเปลีย่นผู้จดัการ  ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการด าเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี
และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสหกรณ์ตลอดจนจดัท างบการเงิน
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

 

 
-ไม่มี 

ข้อ  64.  การมอบหมายงานในหน้าทีผู่้จดัการกรรมการด าเนินการ   
ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการหรือผูรั้กษาการแทน  หรือ 
สหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนดว้ยได ้  
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการใหก้รรมการ
ด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรไดแ้ต่ตอ้งมีก  าหนดระยะเวลาไม่
เกินกว่าหน่ึงปี 

เพื่อใหช้ดัเจนในการ
ปฏิบติั 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ข้อ  52.   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณวุฒิ   ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสม จ านวน
หน่ึงหรือหลายคนให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  
 

                                         ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ข้อ  65.  ผู้ตรวจสอบกจิการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ซ่ึงมีคุณวฒิุ  ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  
การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  และมี
คุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ 
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               ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดม้ีก  าหนดเวลาหน่ึงปี   ถา้เมื่อครบ
ก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น 
อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้าอีกได ้
               จ  านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
               ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ  านวน
หน่ึงคนหรือหลายคนแต่ไม่เกินหา้คน  หรือหน่ึงนิติบุคคล  หรือเป็นคณะ 
ผูต้รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจ าปีเป็นปี ๆ ไป 

กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีหวัหนา้คณะหน่ึงคน ซ่ึงตอ้ง
เป็นผูม้ีวุฒิการศกึษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีดา้นการเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  
เศรษฐศาสตร์  มีหนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ตรวจสอบกิจการ  และใหป้ระกาศช่ือหวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้
ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 
              ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งไดม้กี  าหนดเวลาหน่ึงปี  ถา้เมื่อ
ครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกตั้งซ ้าอีกได ้

จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
             ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด  ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

 

ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีอ  านาจหนา้ท่ี
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
               (1)  ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐาน  บญัชี  ทะเบียน  และการเงิน   ตลอดจน
ทรัพยสิ์น   หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์
ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

ข้อ  66.  อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ   ผูต้รวจสอบกิจการมีอ  านาจหนา้ท่ี
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ีคือ 
                (1)  ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐาน  สมดุ  บญัชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจน
ทรัพยสิ์น   หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ 

ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
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                (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้ง ของการด าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ  ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบติัในกิจการนั้น  ๆ  
                (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี   และลูกจา้ง
ของสหกรณ์ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  และ
ลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้ง และหลกัประกนั 

                (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน   และการใชจ่้ายเงินตาม
งบประมาณของสหกรณ์ และข้อสังเกตข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  และ                 
สามารถปฏิบติัไดจ้ากท่ีประชุมใหญ่ 
              (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ขอ้บงัคบั  และระเบียบ   ตลอดจนมติต่าง  ๆ
ของ  คณะกรรมการด าเนินการ 

      (6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบมติ   และ
ค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรหรือท่ีเห็นว่ าจะ
ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์   

               (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทาง
ปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

               (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ตลอดจน
หนงัสือสญัญาจา้งและหลกัประกนั 

               (4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ่้ายเงินตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์     
               (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ   มติ  ตลอดจนค าสัง่
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
               (6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  หรือท่ีเห็นว่าจะ
ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์   
               การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
ปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด   

 

 ขอ้บงัคบัขอ้  53  วรรคทา้ย 

            ใหผู้ต้รวจสอบกิจการแจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือน ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป  แลว้เสนอผล
การตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

ข้อ  67. ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป  และเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อแจง้ผลการตรวจสอบประจ าเดือนเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี
ต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  และรายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบท่ี
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
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                                                                        งบดุล 
ข้อ  57.   การท างบดุลเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ   เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปี
สหกรณ์ตอ้งจดัท างบดุลอยา่งน้อยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน  อนัจดัว่าเป็น
รอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
              งบดุลนั้นตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์   หน้ีสิน   และทุนของสหกรณ์
กบัทั้งบญัชีก  าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

หมวดที่  11 
งบการเงิน  ทุนส ารอง   การฝากหรือลงทุน  การตรวจสอบบญัชี 

ข้อ  68.   การท างบการเงินเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปี  
สหกรณ์ตอ้งจดัท างบการเงินอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่า
เป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

               งบการเงินนั้นตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์ หน้ีสิน และทุนของ
สหกรณ์  รวมทั้งบญัชีก  าไรขาดทุนและรายละเอียดอ่ืน  ๆ ประกอบตามท่ี 

นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

ข้อ   58.   การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอ
งบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่   เพื่อพิจารณาอนุมติัภายใน
หน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี  แสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนองบดุลดว้ย 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์กบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมี
การประชุมใหญ่ 
                อน่ึงให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์และงบดุลไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้
 
 

ข้อ  69.  การเสนองบการเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
เสนองบการเงินซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมติั
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนองบการเงินดว้ย 
   ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์กบังบการเงิน ไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมี
การประชุมใหญ่  
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ข้อ  59.  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชี และไดปิ้ดบญัชีตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีก  าไรสุทธิ  ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็นค่าบ ารุง
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ง
ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ 

ในระหว่างท่ียงัไม่มีกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าบ ารุงสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยออกใชบ้งัคบัอตัราค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย   ตามวรรคแรกใหใ้ชอ้ตัราค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย   ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนดตาม
มาตรา  60  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ใชบ้งัคบัไปก่อนจนกว่าจะ
มีกฎกระทรวงตามนยั  มาตรา 60  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมาตรา  11 แห่ง  พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2553 ก  าหนดอตัราค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยออกใชบ้งัคบั 

ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหน่ึงท่ี
ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)   เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    แต่ละคน แต่
ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา    
อน่ึงถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ขา้งล่างน้ี ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้น ก็
ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ  70. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชี
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้  ปรากฏว่าสหกรณ์มีก  าไรสุทธิ  
ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  และเป็นค่า  
บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง 
แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ 
               ก  าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง 
ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 

(1)   เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกผูถื้อหุน้แต่ละคน  
แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา  
อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตามขอ้ก าหนดใน (4) 
ขา้งล่างน้ีออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่าย
ส าหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

(2)   เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้
ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นไดช้  าระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี  แต่ถา้บุคคลดงักล่าวผดิ
นดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีสองงวดติดต่อกนัในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น 

(3)   เป็นโบนสัแก่กรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 

(4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) 

 
เพื่อใหช้ดัเจนในการ
ปฏิบติั 
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               (2)   เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ  ตามจ านวนรวม
แห่งดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งบุคคลเหล่านั้นไดส่้งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่ถา้
บุคคลดงักล่าวผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีในปีใด    มิให้ไดรั้บเงินเฉล่ีย
คืนส าหรับปีนั้น      
               (3)   เป็นโบนัสแก่กรรมการด าเนินการ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
              (4)   เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้นจนกว่าจะมีจ  านวนถึง ร้อยละ
แปด แห่งทุนเรือนหุน้ดงักล่าว  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดย
มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) 
              (5)   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ ทุนน้ีให้
สหกรณ์สะสมไวใ้ชจ่้ายเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการศึกษาทัว่ไป 
             (6)   เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ ทุนน้ี
สะสมไวจ่้ายเพื่อ สาธารณประโยชน์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
             (7)   เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบ   ตามส่วน
จ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินฝากซ่ึงบุคคลเหล่านั้นไดรั้บจากสหกรณ์ระหว่างปี  
แต่ถา้บุคคลดงักล่าวถอนเงินฝากก่อนก าหนดระยะเวลาฝากหรือก่อนงวดท่ีได้
ตกลงกนัในเวลาฝาก  จะมิไดรั้บเงินเฉล่ียคืตามจ านวนเงินฝากท่ีถอนก่อน
ก าหนดระยะเวลาฝากนั้นๆ 
            (8)   เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์ 

         (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ  ทุนน้ี 

สะสมไวจ่้ายเพื่อสาธารณประโยชน์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(6)  เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ ทุนน้ี 
ใหส้หกรณ์สะสมไวใ้ชจ่้ายเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการศกึษา 
ทัว่ไป 

(7)  เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ 
ครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  เป็นเงินทุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพสมาชิก 
(9)  เป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูส้ามญั 
(10) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลืออยู ่(ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

 



58 

 

ข้อบงัคบัเดิม ข้อบงัคบัที่แก้ใหม่ เหตุผล 

(9) เป็นเงินทุนส่งเสริมและพฒันาอาชีพสมาชิก 
(10)  เป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูส้ามญั 
(11) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลืออยู ่(ถา้มี)  ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

  

ทุนส ารอง 
ข้อ  60.  ที่มาของทุนส ารอง  นอกจากก าไรสุทธิท่ีจดัสรรตามขอ้ 59  บรรดา 
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหม้ิไดร้ะบุว่าใหใ้ช ้

เพื่อการใดโดยเฉพาะ  ก็ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

อน่ึง  จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดกต็าม  ถา้ไม่มีการ 
เรียกร้องจนพน้ก าหนดอายคุวาม  ก็ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
               ก  าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะ  
ใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้ 59  หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่า  
รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ  านวนใหน้อ้ยลงก็ดี  ยอดเงินจ านวน
ดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ทุนส ารอง 
ข้อ  71. ที่มาของทุนส ารอง  นอกจากก าไรสุทธิท่ีจดัสรรตามขอ้  70  บรรดา 
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหม้ิไดร้ะบุว่าใหใ้ช้
เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ใหส้มทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

              จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดกต็าม  ถา้ไม่มีการเรียกร้อง
จนพน้ก าหนดอายคุวามก็ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะ
ใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้ 70 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่า
รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ  านวนใหน้อ้ยลงก็ดียอดเงินจ านวน
ดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

 

ข้อ  61.  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม 
สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้  หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้
               ทุนส ารองน้ีจะถอนไดก้แ็ต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน 
หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแยก
จากสหกรณ์เดิม 

ข้อ  72. สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม 
สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้ หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

              ทุนส ารองน้ีจะถอนไดก้็แต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน 
หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแยก
จากสหกรณ์เดิม 
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                                                     การฝากหรือลงทุน 

ข้อ  62.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์ 

อาจฝากหรือลงทุนไดต้ามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และ 
ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์
สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

                                              การฝากหรือลงทุน 

ข้อ  73.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก 
หรือลงทุนไดต้ามท่ีก  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก  าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้  านึงถึง 
ความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

 

ทะเบียน สมุด บัญชี และเอกสารอ่ืน 

ข้อ  63.  ทะเบียน สมุด บัญชี  ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนสมาชิก
สมทบ  ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืนๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม  
และบัญ ชีตามแบบท่ีนายทะ เ บียนสหกรณ์ก าหนด   และตาม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 

          เมื่อมีเหตุตอ้งบนัทึกรายงานในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ 
ใหบ้นัทึกรายการในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด 
ให้บันทึกรายการในสมุดบญัชีภายใน 3 วนันับแต่วนัท่ีมีเหตุอนัจะตอ้ง
บนัทึกรายการนั้น 

          การลงรายการบัญชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์
โดยครบถว้น 

         เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน้  
ใหส้หกรณ์แจง้การเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

           สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าว ในวรรคก่อนได ้ 
ณ   ส านกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียน
เก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องผูอ่ื้นไม่ไดน้อกจากไดรั้บความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของบญัชีนั้นและไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

ทะเบียน  สมุด  บัญชี  และเอกสารอ่ืน 

ข้อ  74. ทะเบียน  สมุด  บัญชี  ใหส้หกรณ์จดัใหม้ีทะเบียนสมาชิกสามญั  
ทะเบียนสมาชิกสมทบ  ทะเบียนหุน้  และทะเบียนอ่ืน ๆ  ตลอดจนสมุดรายงาน
การประชุมตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึนและบญัชีตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
               เมื่อมีเหตุตอ้งบนัทึกรายงานในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของ
สหกรณ์  ใหบ้นัทึกรายการในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมี
เหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้น 

การลงรายการบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์
โดยครบถว้น 

              เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน้  
ให้สหกรณ์แจง้การเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

              สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  ส านกังาน
ของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน  แต่จะตรวจดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบั 

เงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องผูอ่ื้นไม่ไดน้อกจากไดรั้บความยนิยอม 

เป็นหนงัสือจากเจา้ของบญัชีนั้นและไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
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ข้อ  64.  กฎหมาย ข้อบังคบั และเอกสารอ่ืนๆ  ใหส้หกรณ์เก็บรักษารายงาน
ประจ าปี   แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุล   พร้อมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่เสียค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อ  75.  กฎหมาย  ข้อบังคบั  และเอกสารอ่ืน ๆ  ใหส้หกรณ์เก็บรักษา
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงิน  พร้อม
ทั้งกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพ่ือให้
สมาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไมต่อ้งเสียค่าธรรมเนียม 

 

                                  การตรวจสอบบัญชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 
ข้อ  65.  การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งตรวจสอบอยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง โดยนายทะเบียนสหกรณ์หรือผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 
 

การตรวจสอบบญัชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 
ข้อ  76.  การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยนายทะเบียนสหกรณ์หรือ 
ผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 

ข้อ  66.  การก ากบัดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผูต้รวจการสหกรณ์หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย   มีอ  านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  ผูต้รวจสอบกิจการ   ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้
               ใหผู้ป้ฏิบติัการตามวรรคหน่ึงมีอ  านาจเขา้ไปตรวจสอบส านกังาน
ของสหกรณ์  ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได ้ ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวกหรือช่วยเหลือหรือใหค้  าช้ีแจงแก่ผูป้ฎิบติัการตามสมควร 

ข้อ  77.  การก ากบัดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผูต้รวจการสหกรณ์หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย  มีอ  านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  
เจา้หนา้ท่ี หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์ไปช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบักิจการ
ของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์ได ้และมีอ  านาจเขา้ไปตรวจสอบส านกังานของสหกรณ์
ระหวา่งเวลาท างานของสหกรณ์ได ้
              ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวก
หรือช่วยเหลือหรือใหค้  าช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

 

ข้อ  67.  การส่งรายการหรือรายงาน  สหกรณ์ตอ้งส่งรายการ หรือรายงาน
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิก หรือ
หน่วยงานท่ีก  ากบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีชุมนุมสหกรณ์หรือ
หน่วยงานนั้นก  าหนด 

ข้อ  78.  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงาน
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีก  ากบัดูแลตามแบบและ
ระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก  าหนด 
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                           การลงลายม่ือช่ือแทนสหกรณ์ 

ข้อ  54.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์    เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน
ตามขอ้บงัคบัน้ี การลงลายมือช่ือเพ่ือใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
                 (1)  หนังสือกู ้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ ้ยืม   ตลอดจนการเบิกหรือรับ
เงินกู ้  การจ านองซ่ึงสหกรณ์เป็นผูจ้  านองหรือรับจ านอง  การจ าน าซ่ึงสหกรณ์
เป็นผูจ้  าน าหรือรับจ าน า  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน  ๆ 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ   หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายหรือผูจ้ดัการรวมเป็นสองคน      

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไว ้
ใน (1) ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
 อน่ึงการลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็น 
ผูกู้ ้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงินของ
สหกรณ์นั้นต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย   ยกเวน้เช็คให้ลง
ลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนสหกรณ์เพียงอยา่งเดียว  ไม่ตอ้งประทบั 
ตราสหกรณ์  หรือมีกรณีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขการสั่งจ่ายเช็คตามหนังสือ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยใหอ้ยูใ่นอ  านาจของคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผูพ้ิจารณา 
 

                                  หมวดที่ 12 
ข้อเบ็ดเตลด็ 

ข้อ  79.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  เวน้แต่จะไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ตามขอ้บงัคบัน้ี  การลงลายมือช่ือเพ่ือใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1)  หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู ้ 
การจ านองซ่ึงสหกรณ์เป็นผูจ้  านองหรือรับจ านอง  การจ าน าซ่ึงสหกรณ์เป็น 

ผูจ้  าน าหรือรับจ าน า  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ   หรือ เหรัญญิก   หรือกรรมการผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายหรือผูจ้ดัการรวมเป็นสองคน 

(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไว ้
ใน (1) ขา้งบนน้ีจะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย        

อน่ึง  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็น 

ผูกู้ย้มื  ใบสัง่จ่ายเงิน ใบรับเงิน  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  และตราสารการเงินของ
สหกรณ์นั้นตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย   ยกเวน้เช็คใหล้ง
ลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนสหกรณ์เพียงอยา่งเดียว ไม่ตอ้งประทบั 

ตราสหกรณ์ หรือมกีรณีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขการสัง่จ่ายเช็คตามหนงัสือของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นผูพ้ิจารณา 
 

 

 

25 
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ข้อ  68.   การด าเนนิคดีเกีย่วกบัความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 30  แต่มิไดรั้บช าระตามเรียกก็ดี  
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกขห์รือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ  80.  การด าเนนิคดีเกีย่วกบัความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้  34  แต่มิไดรั้บช าระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งร้องทุกขห์รือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

 

ข้อ  70.  การแก้ไขเพิม่เตมิ  หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั  สหกรณ์อาจแกไ้ขเพ่ิมเติม   
หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่   ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม  และให้สหกรณ์เสนอขอ
จดทะเบียนการแกไ้ขเพ่ิมเติม   หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ   เมื่อนายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมีผลบงัคบัได ้

               การเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใช้
ขอ้บงัคบั  จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดแ้จง้เร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณานั้น  ไปให้
สมาชิกทราบล่วงหนา้  พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดัประชุมไม่นอ้ยกว่าเจด็วนั 

 

ข้อ  81.  การแก้ไขเพิม่เตมิหรือเปลีย่นใช้ข้อบงัคบั สหกรณ์อาจแกไ้ขเพ่ิมเติม 
หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ซ่ึงมคีะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชุม  และใหส้หกรณ์เสนอขอ
จดทะเบียนการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ   เมื่อนายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมผีลบงัคบัได ้

              การเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใช้
ขอ้บงัคบัจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดแ้จง้เร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณานั้นไปใหส้มาชิก
สามญัทราบล่วงหนา้  พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดัประชุมไม่นอ้ยกว่าเจด็วนั 

              ขอ้ความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้หากปรากฏว่า
ขอ้ความนั้นขดักบักฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้นแลว้รับ
จดทะเบียน 

              ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ได้

ก  าหนดระเบียบ  หรือค าสัง่ใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้ าความท่ีไดก้  าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้ และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

ก าหนดเพ่ือใหช้ดัเจนข้ึน
ในการปฏิบติั 
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ข้อ  69.  การตคีวามในข้อบังคบั  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความใน
ขอ้บงัคบั   ใหส้หกรณ์ขอค าวินิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์   และให้
สหกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 

ข้อ  82.  การตคีวามในข้อบังคบั  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความใน
ขอ้บงัคบั  ใหส้หกรณ์ขอค าวนิิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์  และใหส้หกรณ์
ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 

 

ข้อ  71.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ   เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลิกและ
ไดจ้ดัการช าระบญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์   
ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืนๆ  ของ
สหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ใหผู้ ้
ช  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จ่ายคืนค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
              (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตามขอ้ 59(1) 
              (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 59(2)  

เงินท่ีจ่ายตาม  (2)  และ (3)   เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่ง
จ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้นระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์   กบัทุนรักษา
ระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 59(4) ในปีนั้น 

 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่ก  ใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืนหรือสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่   หรือดว้ยความเห็นชอบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายใน 3  
เดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 

ข้อ  83.  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ  เมื่อสหกรณ์ตอ้งเลิก
และไดจ้ดัการช าระบญัชี  โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ย
สหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืน 
ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  
ใหผู้ช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

              (1)  จ่ายคืนค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
              (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตามขอ้  70(1) 
              (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 70(2)  
                เงินท่ีจ่ายตาม (2)  และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่ง
จ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้นระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษา
ระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 70(4) ในปีนั้น 

 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่ก  ใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืนหรือสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบ 

ของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือน 

นบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
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ข้อ  72.  ในกรณทีี่ข้อบงัคบันีม้ไิด้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ใหส้หกรณ์ 

น าบทบญัญติัท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนค าสัง่และ
ระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ี
ดว้ย 

ข้อ  84. ในกรณทีี่ข้อบงัคบันีม้ไิด้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้   ใหส้หกรณ์ 

น าบทบญัญติัท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนค าสัง่และ
ระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ี
ดว้ย 

 

ข้อ  73.  ให้บรรดาระเบียบ มต ิหรือค าส่ังที่ใช้บังคบัอยู่ในวนัที่ข้อบังคบันีม้ี
ผลบังคับใช้    ยงัคงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กับข้อบังคับน้ี  
จนกว่าจะมีระเบียบ  มติ  หรือค าสัง่ท่ีออกตามขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

ข้อ  85.  บรรดาระเบียบ  มติ  หรือค าสัง่ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ี
มีผลให้ใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัข้อบงัคับน้ี  จนกว่าจะมีระเบียบ  
มติ  หรือค าสัง่ท่ีออกตามขอ้บงัคบัน้ีออกมาใชใ้หม่ 

 

 ข้อ  86.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค  าสัง่  มติ  ขอ้ก  าหนด  หลกัเกณฑแ์ละ
อ่ืน ๆ ท่ีใช้อยู่ก่อนข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ  ค  าว่า “สมาชิก”  หมายถึง
สมาชิกสามญั  ค าว่า “สมาชิกสมทบ”  หมายถึงสมาชิกสมทบ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


