
  
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด 
พ.ศ. 2565 

 
 
 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด เมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565    

ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจด

ทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จ ากัด  พ.ศ. 2565 ” 

 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่

ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับท่ีใช้บังคับ นับแต่วันท่ีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  2 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง   จ ากัด 
พ.ศ. 2565 

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

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ต้ังส านักงาน 

ข้อ  1  ชื่อ ประเภทและที่ต้ังส านักงาน 
  ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด 
                       THE MAEKLONG IRRIGATION  SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE , LIMITED 
                     ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่ต้ังส านักงาน(ใหญ่)  เลขท่ี 96 ถนนเข่ือนแม่กลอง หมู่ท่ี 1 ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง            
จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71110   

          สหกรณ์อาจย้ายท่ีต้ังส านักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย

ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม 

ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ต้ังอยู่เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้

ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

                                       ใช้รูปสัญลักษณ์เขื่อนแม่กลอง  เครื่องหมายนาคเจ็ดเศียรในหยดน้ า โดยมีค าว่าสหกรณ์                          
                                       ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง  จ ากัด  อยู่วงนอก 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

                                        ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  3 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงคข์องสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกนัตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมัน่คง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  ชุมชน 

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน  

ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ

ของสหกรณ ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด  
(15) กระท าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์      เพื่อให้เป็นไปตาม  

วัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ 
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอื่นใด 
ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

                                        ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  4 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈                      

หมวด  3 
ทุน 

           ข้อ  4  ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
                      (1)  ออกหุ้น  
                   (2)  รับฝากเงิน  
                      (3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น  
                      (4)   สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ   
                      (5)   รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผู้ยกให้ 
                                                                 หุ้น  
            ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละ สิบบาท 
            ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
     เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจ า  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  
    ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ ท้ังนี้อยู่ท่ีการพิจารณาของ
คณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้วทั้งหมด    สมาชิกจะโอนหรือถอน
หุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้  
   เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิก
ผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น  
            ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายุ หรือสมาชิกท่ีโอนย้ายสังกัดตาม
ข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันส้ินเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น  ตกอยู่ในพฤติการณ์                
อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะ

อนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
            ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวนเงนิไมน่้อยกว่าหนึ่งร้อยยีสิ่บ 
เดือน หรือเป็นจ านวนเงินไมน่้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน จะงดช าระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน    หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้       โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  5 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติ
บุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง
และก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

 ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  

          การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

          ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  
หลักประกันส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย            
ท่ีให้เงินกู้นั้น 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 13 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์

ขอกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์   

                      (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจ าเป็นหรือมี

ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ ์

                      (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะความ

มั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้

ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมี

หลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

            ข้อ 14  ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิก ในอัตราตามท่ีก าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์  

         ข้อ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุก

รายมีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้ราย

ใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

                      ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง 

พร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการ เรียกคืนโดยมิชักช้า  

                      (1)   เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

                       (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น  

                                 (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

                       (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไมว่่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถงึสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  

                         ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้น

โดยส้ินเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบ

จ านวนเงินกู้  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกนิจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ  

             ข้อ 16  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือ

ย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 33 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สิน

ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 46) 
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

                                 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  
            ข้อ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณแ์ละตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด      โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์
สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
                                                   การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ใหท่ี้ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงนิการกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรบัปี
หนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน     วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
            ข้อ 19  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอื่นใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะต้องอยู่
ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 18  

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่งสหกรณ์ เป็นผู้

จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ                    
รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1)  ข้างบนนี้จะต้อง                   
ลงลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบส่ังจ่ายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ยกเว้นเช็คของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญด้วย   
             ข้อ 21 การเงินของสหกรณ ์การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ท้ังนี้ 
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์   
             ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ี นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอื่นท่ีไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน  
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       ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   
                       วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี  
                ข้อ 23  รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนีส้ิน  ให้สหกรณ์จัดท ารายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด อย่างน้อยทุกหกเดือน และให้บันทึกข้อมูลรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินในระบบสารสนเทศรายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินสหกรณ์ ในกรณีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่น   ท าให้
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ ให้จัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel แทน  และให้
ประกาศรายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานสหกรณ์ 
              ให้สหกรณ์จัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ นายทะเบียนสหกรณ์โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักภายในระยะเวลา 20 วันนับจากวันส้ินเดือน ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุ
อื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดส่งโดยเป็นเอกสารไปยังส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ท่ีสหกรณ์ต้ังอยู่ 
               ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรจะต้องปรับปรุงข้อมูลใน
รายการดังกล่าว หรือข้อมูลในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี ้
                 (1)  ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากท่ีได้มีการเปิดเผย  ณ  ส านักงาน
สหกรณห์รือได้จัดส่งตามวรรคสองแล้ว ให้ระบุข้อความว่า “ฉบับปรับปรุง” ไว้ตรงกลางด้านบนสุดของรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงนั้น และให้สหกรณ์นั้นเผยแพร่รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้ปรับปรุงแล้ว
และจัดส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์เพิ่มเติม 
                (2)   ในกรณีท่ีข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ให้ระบุข้อความว่า “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไมไ่ด้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์” ไว้ใน
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนั้นด้วย 
          ข้อ 24 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงินประจ าปี
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ พร้อมแจ้ง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ท่ีได้รับ                     
จากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยแสดงรายละเอียดเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่                   
ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปไีปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานงบการเงินประจ าปีพร้อมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
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ข้อ 25 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น รายงานการประชุม
ใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 

  ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                    
ต่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการท่ีก ากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุม 

  ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณภ์ายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน 
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้   นอกจากจะได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน  
                                             ตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
           ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง                      
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์แต่งต้ัง 
            ข้อ 27 การก ากับดูแลสหกรณ ์เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย     มีอ านาจออกค าส่ังเปน็หนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี    หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบใน
ส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์  
  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามค าส่ัง   และอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
และให้ค าช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
            ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงาน          
ท่ีก ากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวงก าหนด 
                                                             ก าไรสุทธิประจ าปี  
            ข้อ 29 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ   ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไมน่้อยกว่าร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี ้
                      (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ด้วยจ านวนเงินปันผลท้ังส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
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(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนส าหรับงวดท่ีผิดนัดนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวัน

ส้ินปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นตาม (1) และ
ห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
                      (5)    เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของ ก าไรสุทธิ 

(6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
(8) เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้าม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน 

 การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก าหนดระเบียบส าหรับ  
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

ทุนส ารอง 
ข้อ 30 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน              

ท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้น าเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนส ารอง                
ของสหกรณ ์

  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

  ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 29 หากท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่าจ านวนท่ีจัดสรรไปแล้ว
ไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน 

ข้อ 31 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไมไ่ด้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งกไ็ม่ได้ 

  ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี               
ทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
                                                                หมวด 5 
                                                                    สมาชิก 
            ข้อ 32 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
                      (1)  ผู้ท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ช าระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว  

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
                        



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  11 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

                      (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 
               ข้อ 33  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                      (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                      (2)  เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   
                    ก. เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ สังกัดกรมชลประทาน  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์นี้ หรือ 
     ข. เป็นสมาชิกท่ีโอนย้าย เกษียณอายุ หรือออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
                      (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                     (4)  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด หรือเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์นี้ เว้นแต่พ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รบัอนุญาตให้ออกส าหรับผู้ท่ีเคยลาออก และต้องพ้นก าหนดสองปีนับแต่
วันท่ีถูกให้ออกส าหรับผู้ท่ีถูกให้ออก   
                      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
             ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัคร                    
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 33 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก
กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ี
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณี
ดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
           ข้อ 35 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ                  
ห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
            ข้อ 36 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
 (ก)  สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
                           (1)  เข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
                           (2)  เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  12 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(3)  เสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ยกเว้น
พนักงานราชการซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อ 33 (2) ก ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ภายหลังจากข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ไม่มีสิทธิสมัคร
และได้รับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5)  สิทธิอื่น ๆ ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ ์                                  

(ข) หน้าท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
(2)  เข้าประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ 37 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการ
ด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ท่ีตนมีอยู่                      
ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)                       
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 33 (2) ข หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 34 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ท้ังนี้ เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์
นี้เสร็จส้ินแล้ว 

  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
           ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชือ่ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ 
ช่ือสกุล ค าน าหน้าช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
                                               การต้ังผู้รับโอนประโยชน ์
            ข้อ 40 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจท าหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็น
หนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  13 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 47 และข้อ 48 

  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ 
ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ี
มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 
                                                      การขาดจากสมาชิกภาพ 
           ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
                      (1)   ตาย 
                      (2)   ลาออก 
                      (3)   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                      (4)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
                      (5)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 33 (2) ท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
                      (6)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
            ข้อ 42 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกท่ีโอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 33 (2) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคง
เป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้               
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
           ข้อ 43 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเงินกู้อาจขอ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ 
ได้พิจารณาตรวจสอบเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ด าเนินการท่านใดท่านหนึ่งพิจารณาตรวจสอบ หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
            ข้อ 44 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                       (1)   ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
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(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัด                

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ

ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์หรือ ของท่ี

ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในขณะท า
หน้าท่ีกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้      
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมด     
ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือ             
ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ให้ออกจากสหกรณ ์ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 45 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

  อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ 46  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกท่ีโอน หรือ
ย้าย หรือออกจาการาชการ หรืองานประจ าตามข้อ 33 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่า
คงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 47 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออก
เพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือ 
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จะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออก      โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ี
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลายสหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

  ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 33 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปัน
ผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันส้ินปีทางบัญชีโดยขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ี
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก
โดยน าทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแล้วน ามาเฉล่ียโดยใช้จ านวนหุ้นท้ังส้ินเป็นฐานใน
การค านวณ โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

มูลค่าหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
                                         จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
  เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตาม                    
ข้อ 47 นั้น ใหส้หกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่า

หุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 
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                                                     หมวด 6  
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 
            ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
                      (1)   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะและเป็นผู้มีสัญชาติไทย  
                       (3)  เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือ เป็นบุคคลในองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 33 (2)  

(4) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

                       (7)  มิได้มีคุณสมบัติ อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี3) พ.ศ. 2562 ใช้
บังคับ สหกรณ์จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
                      ในการด าเนินการตาม(7) หากสมาชิกผู้ใดท่ีมีนิติกรรมกับสหกรณ์ โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้บอกเลิกนิติ
กรรม  ให้นิติกรรมนั้นยงัคงมีอยู่ต่อไป จนกว่าจะส้ินสูญไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาท่ีตกลงกัน แต่จะท าการใดท่ีก่อผล
ผูกพันขึ้นใหม่มิได้ 
            ข้อ 52  วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบท่ีก าหนดไว้  โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ 51 (2) เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 51 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้ว     
ใหร้ับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 
                       เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
             ข้อ 53  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่สหกรณ์ คนละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณี              
ใด ๆ 
             ข้อ 54  การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้า  
ของหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด  
                             การถือหุ้นแรกเข้า การช าระค่าหุ้น การแจ้งยอดจ านวนหุ้น และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ หมวด 3  
ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลมส าหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  17 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 55 สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
 (1)  รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกับสมาชิก 
 (2)  รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(3)  ฝากเงินกับสหกรณ์ได้เช่นเดียวกับสมาชิก 
(4)  รับความช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์ 
(5)  กู้เงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น 

 (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
 (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
 (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
 (4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงนิฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

                                       การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
             ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
                      (1)  ตาย 
                      (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                      (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
                      (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
                      (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51 
                      (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
           ข้อ 57  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบเห็นว่า      
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  18 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(1)  ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์ 
(4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบ ปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ   ดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้
สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้น ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
           ข้อ 59  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลง           
ในเรื่องช่ือ  สัญชาติ และท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
           ข้อ 60  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
                      ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้ว  ต้องท าเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
                      เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ 
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทโดยธรรมของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 61 
และข้อ 62 
                      ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่ง
ปีนับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่กดี็ เมื่อพ้นก าหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 
               ข้อ 61  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  19 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

เฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร                
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันส้ินปี               
ทางบัญช ีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก              
ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืน                        
แก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแล้วน ามาเฉล่ียโดยใช้จ านวนหุ้นท้ังส้ิน
เป็นฐานในการค านวณ โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี ้
                      มูลค่าหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 

                                             จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
  เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ  62  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

 

 

 

ประธานกรรมการฯ 
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ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  20 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 64  การประชุมใหญ่สามัญ   สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ดังนี้ 
 (1) ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัด
สมาชิกมาประชุม  เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ รวมท้ัง
พิจารณาเรื่องท้ังปวงตามท่ีคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
             ข้อ 65  การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดัง ต่อไปนี้  
                       (1) คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  

(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่ งของจ านวนทุนเรือนหุ้น ท่ีช าระแล้ว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง                           
การด าเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน                    
ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการด าเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับค าร้องขอ                        
ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์                         
มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
            ข้อ 66  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ ่เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว   ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  
สถานท่ี  และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   แต่ถ้าการประชุมนั้น เป็นการด่วน                      
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งให้สมาชิกทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้     ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการหรือ                        
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์    
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
             ข้อ 67 องค์ประชุมในการประชุมใหญ ่การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
            ข้อ 68  การเรียกประชุมใหญ่คร้ังที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ                      
องค์ประชุมตามข้อ 67 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ                   
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก                  
ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 67 วรรคแรก                      
ก็ให้งดประชุม 

ประธานกรรมการฯ 
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ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  21 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 69 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัคร               
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(3)  อนุมัติงบการเงินประจ าปีและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการและ

ผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5)  รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษา

ของสหกรณ์ ท่ีได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา                       
(6)  รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ

สหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา พร้อมท้ังแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี                        
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 

(7)  รับทราบรายการอื่นตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด หรือคณะกรรมการด าเนินการหรือท่ีประชุม
ใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 

(8)  ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือค่าตอบแทนอื่นของผู้ตรวจสอบกิจการหรือแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ (ถ้ามี) 

(9)  ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรอืการค้ าประกันของสหกรณ์ 
(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(12)  เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดต้ังหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
(13)  รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้ 

เป็นสมาชิกอยู่ 
(14)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามค าส่ังหรือหนังสือหรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(15)  ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(16) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 
 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 
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ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  22 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

หมวด  8 
                                       คณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 
               ข้อ 70  คณะกรรมการด าเนินการ          ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ                 
หน่ึงคนและกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก โดยคณะกรรมการด าเนินการ       อย่างน้อย 
หน่ึง คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าว หรือด้านอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
                          การเลือกต้ังกรรมการตามวรรคแรก ใหด้ าเนินการตามระเบียบของสหกรณ์ ให้กระท าโดยวิธีการลับและ ให้
กรรมการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการ           คนหน่ึง และ
เหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  ณ  ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
                        (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า       โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                        (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี 
                        (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
                                (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
                                (5)  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ    
                        (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                        (7)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหน้ีทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่วันท่ีผิด
นัดถึงวันท่ีเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการช าระหน้ีจากคณะกรรมการด าเนินการ เว้นแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าหรือเจตนาของสมาชิก 
                        (8)  ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาใน
ข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหาย  
                        (9)  พนักงานราชการซึ่งเป็นสมาชิกตามข้อ 33 (2) ก ท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ในภายหลังจากวันท่ีข้อบังคับ
ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
                       (10)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ระยะเวลาติดต่อกันไม่ถึง 3 ปีทางบัญชี นับต้ังแต่วันท่ีเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีรับ
สมัครผู้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
                       (11)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์น้ี 
                       (12)  ลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  23 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 71 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
 (ก)  ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (4)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
  (ข)  รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

 (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
 (3)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
 (ค)  เลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1)  จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
 (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แล้วแต่กรณี 
 (4)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
 (ง)   เหรัญญิก มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย 

 (2)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
              ข้อ 72  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหนง่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการท้ังคณะ ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการท่ีอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระออกจากต าแหน่งสลบักันไปทุก ๆ ปี 

  เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงตามวาระก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงตามวาระ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ ์และในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยเกิดโรคระบาดร้ายแรง 

 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  24 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈    

หรือ มีค าส่ังหรือข้อก าหนด หรือข้อห้ามของทางราชการไม่ให้สหกรณ์ด าเนินการจัดประชุมใหญ่  ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรักษาการต่อไปได้                                         

  คณะกรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
  กรณีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการด าเนินการท่ียังอยู่ในต าแหน่งประสงค์จะลง
สมัครรับเลือกต้ังในต าแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการเดิมของตนเสียก่อน และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

  ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้คณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
             ข้อ 73  การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่

ของสหกรณ ์
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  เข้ารับต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์นี้ 

 (5)   มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 70  
(6)  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(7)  นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 

 ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีรับทราบค าส่ัง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาตรวจสอบ ปรากฏว่ากรรมการด าเนินการมีเหตุตาม (8) และ
ได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้น ยกเว้นผู้มีส่วน 
ได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 
 กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้ท่ีประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ท้ังคณะและอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก  
             ข้อ 74  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก                  
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 73 (8) ) ให้กรรมการด าเนินการท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง      แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้   

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  25 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนเป็นต าแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังใหม่ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการด าเนินการอื่นข้ึนท าหน้าท่ีแทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 
 กรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบท่ีจะอยู่ได้ 

ข้อ 75 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่ต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ ใน
กรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องท่ีส าคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 76 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการ
ท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค าส่ังของสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
(3)  พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(4)  ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกัน   ในฐานะส่วนตัว 
(5)  ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(7)  เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(8)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์               

ให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(9)  เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิก  

ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
(10)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  26 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(11)  พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12)  พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

(13)  พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการ 
(14)  พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(15)  เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ี

เห็นสมควร 
(16)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(17)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ์
(18)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ

สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(19)  พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยท่ัวไป

เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(20)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ                  

ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(21)  พิจารณาแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับ                 
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก าหนดไว ้
                           (22)  ก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการ                 
อื่น ๆ หรืออนุกรรมการ หรือท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(23)  อ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 
             ข้อ 77  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ     ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการ  หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์
หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน  ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 

                                   



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  27 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

                                       คณะกรรมการอื่น  
               ข้อ 78  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอ านวยการจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ จ านวน ห้า คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วม                   
อีกตามสมควร 
  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดับ  
  คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งต้ัง
คณะกรรมการอ านวยการน้ัน  
  ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อย เดือนละหน่ึง
ครั้ง และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  
  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม                  
คราวถัดไปทราบ  
            ข้อ 79 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ์                  
ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปน้ี  
                       (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป                
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน           
อยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์

เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

และเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  28 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ  80  คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู้จากคณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวน ห้า คน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งต้ัง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมกีรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ข้อ 81 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(2)  ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(3)  ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
(4)  ตรวจสอบเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ 

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
พิจารณาลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามข้อ 44 (5)  โดยจะต้องรายงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ข้อ  82  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจต้ังคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จ านวน ห้า คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์                     
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ในการประชุมคราวถัดไป 

 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  29 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

ข้อ  83  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

 (1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ท่ีสนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

 (2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

 (3)  ด าเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (4)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 

ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 (5)  ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ 

เพื่อน าตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม   
                                                         คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 84 คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการคณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ังแต่งต้ัง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นท่ี
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 
 ข้อ 85  คณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งต้ังกรรมการด าเนินการ                               
เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จ านวน ห้า  คน และต้องไม่มีกรรมการด าเนินการท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร                    
ความเส่ียงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น                      
เป็นอนุกรรมการ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ก็ได้  
  คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ                    
ซึ่งต้ังคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น  
  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือประชุมกันไตรมาสละหนึ่งครั้ง และ
ให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  
  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการการลงทุน มาประชุมไม่น้อยกว่า                
กึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการการลงทุนท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
  ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม
คราวถัดไปทราบและพิจารณา  

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  30 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

  ข้อ 86 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ านาจและ หน้าท่ี            
ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค าส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
  (1)  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการบริหารความเส่ียงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  
  (2)  พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการ  
ด าเนินการก าหนด  
  (3)  ประเมิน ติดตาม และก ากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม ภายในท่ี
เหมาะสม 
  (4)  ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน  
  (5)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ี
ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี  
  (6)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
                                                              ประธานในที่ประชุม 

          ข้อ 87 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้า
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วยก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

             ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
เงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธาน
ในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น  ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในท่ีประชุมตามล าดับ
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการ
ด าเนินการท้ังคณะหรือต าแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  แต่ ถ้ามีการร้องขอให้
เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าได้ โดยให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวน้ัน 
หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรืออยู่
แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  ประธานในท่ีประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  31 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ถ้าประธานในท่ีประชุมส่ังปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีท่ีไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยโดยต่อเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานแล้วแต่กรณี 
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานแล้วแต่กรณี ท่ีมี
อยู่ในท่ีประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะ
หมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รองประธานเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานไม่อยูใ่นท่ีประชุมด้วยก็ให้ท่ี
ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน  
                                        การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม  
           ข้อ  88 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่
และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี สมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

  ถ้าในปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้          

             ข้อ 89  การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุม
ใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
                       (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
                       (2)  การควบสหกรณ์  
                       (3)  การแยกสหกรณ์ 
                       (4)  การเลิกสหกรณ์ 

                                                     รายงานการประชุม 
            ข้อ 90 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ในรายงาน
การประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหน่ึงท่ีเข้าประชุมน้ัน ๆ  
ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 91 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องท าหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีผู้จัดการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า       

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  32 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ี 

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการตามค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกส่ังเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่

วันท่ีผิดนัดจนถึงวันท่ีท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น  เว้นแต่ความผิดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระท าของตนเอง 

(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทางแพ่งหรือทาง
อาญาในข้อกล่าวหาท่ีกระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส่ังถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี1 

   (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายท่ีมีลักษณะ
เป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

   (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้น

เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการ

สหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
(13) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
หรือวันท่ีท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 

(14) เป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ในการแต่งต้ัง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังก าหนดไว้ใน 

ข้อ 93 เป็นลายลักษณ์อักษร 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 

                                         

 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  33 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งต้ังหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการ 

ข้อ 92 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด
ระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ  93 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการท่ัวไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้น
ในสหกรณ์ 

(3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไป  ตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ 
(5)  จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิบสองเดือน พร้อมกับแจ้ง

ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึง

ก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

(9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี รวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11)  จัดท ารายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ 
และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ท่ีได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยแสดงรายละเอียดเป็นรายบุคคลในรายงาน
ประจ าป ีเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่รับทราบ 

 
 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  34 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(12)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(13)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
(14)  เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
(15)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ

อันดีและปลอดภัย 
(17)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

(18)  รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ส ารองไว้ใช้จ่ายใน
กิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงินของสหกรณ์ นอกจากจ านวนดังกล่าวนั้นเข้าฝากตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(19)  ดูแลท่ีดิน ส านักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
(20)  รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนรวบรวม

ใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 
(21)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

ก าหนด 
(22)  ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(23)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ของสหกรณ์มอบหมาย 

หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 
             ข้อ 94  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์

ก าหนด 
(4)  อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนดก่อน และให้พ้น

จากต าแหน่งในวันส้ินปีทางบัญชีท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(5)  ถูกเลิกจ้าง 

 
                                                                             

ประธานกรรมการฯ 
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ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  35 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการหรือละ
เว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 
                       (7) คณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาจ้างผู้จัดการ ซึ่งพ้นต าแหน่งตามข้อ 94(4) โดยลงมติให้พ้น
ต าแหน่งก่อนแล้ว จึงมีมติจ้างพิจารณาจัดจ้างเป็นคราวๆ คราวละไม่เกินหนึ่งปี  แต่ต้องไม่เกินห้าคราว    โดยก าหนด
สัญญาจ้างให้ส้ินสุดการจ้าง ในวันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์       และไม่ให้น าระยะเวลาการจ้างในแต่ละคราวมาคิดเป็น
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ 95 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์ใหก้ระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 96 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการหรือสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ 
ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ   หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอื่น
ด้วยได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการใหก้รรมการหรือสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ คนใด
คนหนึ่งด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ห้า ปี  
            ข้อ 97 การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย ผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
               ข้อ 98  การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการต้องจัดให้มี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดท างบการเงิน ของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 99 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอื่นตาม
ความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 91   หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์
หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
                                                               หมวด 10 
                                                  ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ  
            ข้อ 100 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ                  
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม ด้านการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ และด้านการบริหารธุรกิจ เป็นท่ีปรึกษา                
และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ จ านวนไม่เกนิห้าคน                            
ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ี์คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
   ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายท่ีมีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น            
ท่ีปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  36 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

                                                           ผู้ตรวจสอบกิจการ  
              ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และ
เป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์ หรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน สอง  คน  

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ท่ีได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
 (2) ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือ

หน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ             

คนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะมีหน้าท่ีในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
กิจการและให้ประกาศรายช่ือประธานคณะให้ท่ีประชุมใหญ่ได้รับทราบด้วย 

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหน้าท่ี  
 (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
 (6) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัย                

เป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
 (7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ                   

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น  
 (8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  
 (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น  

  (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี
บัญชีของสหกรณ ์ 

  (11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงาน  สอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก  จากนิติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

 
ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  37 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

   (12 ) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 (13 ) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ

บุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                  
ข้อ 102 ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมัคร                        

ผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบของสหกรณ์ และพิจารณาผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 101    
เสนอช่ือใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธีลงคะแนนลับ โดยให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุดในล าดับท่ีหนึ่ง และสอง 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังท่ีมี
คะแนนในล าดับท่ีสามและท่ีส่ีเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน  สอง คน 

 กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 104 (2) (3) (4) หรือ (5)   ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันทีเท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้ตรวจ
สอบกิจการใหม่  
                ข้อ 103 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาคราวละ 2  ปี
ทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ต่อไปจนกว่าท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

  ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาด
จากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ท่ีตนมาด ารงต าแหน่ง    
               ข้อ 104 การพน้จากต าแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังต่อไปน้ี 
                          (1) ถึงคราวออกตามวาระ  
                        (2)  ตาย  
                        (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการโดยให้มีผลวันท่ี ท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติรับทราบ  
                         (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ออกจาก
ต าแหน่ง  
                         (5)  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  38 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 ข้อ 105 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบ การด าเนินงาน
ท้ังปวงของสหกรณ์ ท้ังด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ ในการด าเนินธุรกิจตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์ และตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
                               (1)   ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด  
                           (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการของคณะกรรมการด าเนินการเพื่อให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ   ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ์  
                                  (3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมท้ังค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ค าส่ังหรือข้อส่ังการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
                             (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  
                               (5)  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี   
               ข้อ 106 รายงานผลการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการ                           
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้   
  (1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์            
ในการประชุมประจ าเดือน   
  (2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์   
  (3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่า มีเหตุการณ์                    
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ หรือ
ค า แนะน าของทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือค าส่ังของสหกรณ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกและสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทันที และ
ให้จัดส่งส าเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว   
 ข้อ 107 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงาน                      
ผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย  

 

 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  39 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 ข้อ 108 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อช้ีแจง 
รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม 
 ข้อ 109 หน้าที่สหกรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้  
  (1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค า ช้ีแจง ตอบข้อซักถาม             
ต่าง ๆ พร้อมท้ังจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ 
   (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
ประจ าเดือน และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ทุกครั้ง  
   (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการ 
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์  
 ข้อ 110 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์ดังนี้  
  (1) ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดความไว้วางใจ และท าให้ สมาชิก
ยอมรับและเช่ือว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเช่ือถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง  
   (1.1) ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีส านึกรับผิดชอบ  
   (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามท่ีระเบียบนี้
ก าหนด  
   (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือการกระท า ท่ีอาจเส่ือมเสีย                               
ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์  
   (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ ์ 
           (2) ความเท่ียงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเท่ียงธรรมในการตรวจสอบกิจการ  ของ
สหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง และไม่
ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง  
   (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิน อย่างเป็น
กลาง ไม่ล าเอียง รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย  
   (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับส่ิงตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีพึงได้
ตามข้อตกลงท่ีท าไว้กับสหกรณ์  
   (2.3) เปิดเผยความจริงท้ังหมดท่ีทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงาน ผลการ
ตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป  
 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  40 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

  (3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนด 
เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง  
   (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลท่ีได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี  
   (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์  
  (4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความช านาญของตนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ 111  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติต้องตามอ านาจ
หน้าท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการ                          
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
                                                              หมวด 11 
                                                      การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
          ข้อ 112  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  ต้องก าหนดใน
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึง่โดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่  

(1)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องท่ี
จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการด าเนินการซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(2)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่
กรณี 

(3)  ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบหรือค าส่ังให้
สอดคล้องกัน ก็ให้น าความท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
 
 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 
 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  41 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈   

หมวด 12 
                                                             ข้อเบ็ดเสร็จ  
          ข้อ 113  ระเบียบของสหกรณ ์ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้        

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก  
(13) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน                 

จึงจะใช้บังคับได้   
 ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดขึ้นถือใช้แล้ว ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน

สหกรณ ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

ข้อ 114 การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย                         
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 13 (1),(2),(3) แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 115 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการด าเนินการ                  
เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 116 ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ ต้องได้ รับความเห็นชอบ                                 
จากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 

 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 
 
 

ประธานกรรมการฯ 

                                                                                       เลขานุการฯ 



 

ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  42 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ข้อ 117 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระบัญชีโดยจ าหน่าย
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ียและช าระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์
เสร็จส้ินแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี้ 

(1)   จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 
(2)   จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3)   จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ 29 (2) 

 เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้ 
ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น 

 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน
นับแต่วันท่ีช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 118 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย               
ว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าส่ัง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 1119 นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้ ให้ถือใช้                

ตามระเบียบนั้นไปก่อนเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหมต่ามข้อบังคับนี้ 
ข้อ 120  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยก าหนดจ านวนคณะกรรมการลดลงจากเดิม                     

ให้คณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ จนกว่าสหกรณ์จะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาท าหน้าท่ีตามข้อบังคับ โดยให้คณะกรรมการท่ียังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ท่ี
เกินหนึ่งในสองของคณะกรรมการท้ังหมดตามข้อบังคับ จับฉลากออกให้เหลือจ านวน หนึ่งในสองหากมีเศษ                    
ให้ปัดขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ 

 
 
 
 

 
     ลงช่ือ.     ประธานกรรมการ  

                                    (นายอ านาจ    ชูวงษ์) 

 
     ลงช่ือ    เลขานุการ 
                (นายสุรพล   ศีลอวยพร) 

เหตุผล  ท่ีต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับใหมน่ี้แทน 
            1. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 
   2. เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ (ส่วนราชการ) 
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