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ข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

  ตามมติของที่ประชุมใหญ�
21  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ.2557 
ข%อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนแล%วมีความดังนี้ 
  ข%อบังคับนี้เรียกว�า 
  ข%อบังคับนี้ให%ใช%บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียน
ให%ยกเลิกข%อบังคับสหกรณ ที่มีอยู�ก�อนข%อบังคับสหกรณ ฉบับที่ใช%บังคับ
นี้มีผลบังคับใช% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

พ.ศ.2557 
 

ตามมติของที่ประชุมใหญ�วิสามัญสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เมื่อวันที่  
2557 ให%แก%ไขข%อบังคับโดยยกเลิกข%อบังคับสหกรณ เสียทั้งหมด และให%ใช%

ข%อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนแล%วมีความดังนี้  
เรียกว�า “ข%อบังคับสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจเชียงใหม� จํากัด พ

ข%อบังคับนี้ให%ใช%บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียน
ให%ยกเลิกข%อบังคับสหกรณ ที่มีอยู�ก�อนข%อบังคับสหกรณ ฉบับที่ใช%บังคับ นับแต�วันที่ข%อบังคับสหกรณ ฉบับ

 

ข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

สหกรณ ออมทรัพย ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เมื่อวันที่  
ให%แก%ไขข%อบังคับโดยยกเลิกข%อบังคับสหกรณ เสียทั้งหมด และให%ใช%

 
ข%อบังคับสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจเชียงใหม� จํากัด พ.ศ.2557” 

ข%อบังคับนี้ให%ใช%บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียน            
นับแต�วันที่ข%อบังคับสหกรณ ฉบับ



สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

 ข�อ 1.   ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน
ชื่อ 
 
ประเภท                 
ท่ีตั้งสํานักงาน 

- 
 

 
 สหกรณ อาจย%ายที่ตั้งสํานักงานได%
โดยแจ%งให%นายทะเบียนสหกรณ 
ประกาศไว%ที่สํานักงานของสหกรณ เดิม
สหกรณ ตั้งอยู�เป<นเวลาไม�น%อยกว�าสามสิบวัน และให%ดําเนินการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับในการประชุม
ใหญ�คราวต�อไปด%วย 
 

 ตราของสหกรณ�  ตราของสหกรณ มีรูปลักษณะ ดังนี้
 

 
* ข%อ 1. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิ่มเติม 

ข�อบังคับ 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด

พ.ศ.2557 
------------------- 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 
สหกรณ ออมทรัพย ตํารวจเชียงใหม� จํากัด
CHIANGMAI POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE., LIMITED

               สหกรณ ออมทรัพย  
ท่ีตั้งสํานักงาน (ใหญ�) เลขที่  150   ถนน            -        

ตําบล   ไชยสถาน   อําเภอ
จังหวัด   เชียงใหม� รหัสไปรษณีย 
 

หกรณ อาจย%ายที่ตั้งสํานักงานได%ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจ%งให%นายทะเบียนสหกรณ  กรมส�งเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบ และให%ปRด
ประกาศไว%ที่สํานักงานของสหกรณ เดิม สํานักงานส�วนราชการสหกรณ  และที่ว�าการอําเภอแห�งท%องที่
สหกรณ ตั้งอยู�เป<นเวลาไม�น%อยกว�าสามสิบวัน และให%ดําเนินการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับในการประชุม

ตราของสหกรณ มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

 (ประกอบคําอธิบายต�างๆ) 
มีเครื่องหมายเป<นรูปมือสองมือ ประครองถุงเงินของข%าราชการตํารวจ 
ช�วงล�างมีรวงข%าว ปVกซ%าย และปVกขวา โอบไปถึงปากถุง และด%านล�างมี
ช่ือภาษาไทย โดยอยู�ใต%โล� 

 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

จํากัด 
CHIANGMAI POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE., LIMITED 

          หมู�ที่    1-  

อําเภอ  สารภี   -- 
รหัสไปรษณีย    50140  --

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร            
กรมส�งเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบ และให%ปRด

และที่ว�าการอําเภอแห�งท%องที่
สหกรณ ตั้งอยู�เป<นเวลาไม�น%อยกว�าสามสิบวัน และให%ดําเนินการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับในการประชุม

ประครองถุงเงินของข%าราชการตํารวจ 
ช�วงล�างมีรวงข%าว ปVกซ%าย และปVกขวา โอบไปถึงปากถุง และด%านล�างมี

    
2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559



 ข�อ 2. วัตถุประสงค�
สังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ    รวมทั้งในข%อ
ต�อไปนี้ 

(1) ส�งเสริมให%สมาชิกออมทรัพย   โดยช�วยให%สามารถสงวนส�วนแห�งรายได%ของตนไว%
ในทางอันม่ันคงและได%รับประโยชน ตามสมควร

(2) ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู�สมาชิก
(3) ให%บริการทางการเงินแก�สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) ร�วมมือกับสหกรณ อื่น  สันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ   องค กร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหน�วยงานของรัฐเพื่อส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(6) ส�งเสริมการเรียนรู%และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 ข�อ 3. อํานาจกระทําการ
การ ดังต�อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค ของสหกรณ 
(3) ให%เงินกู%แก�สมาชิก
(4) ให%สหกรณ อื่นกู%ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ%นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อให%ความช�วยเหลือทางการเงินแก�

สหกรณ  
(6) ซื้อหุ%นของชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณ อื่น
(7) ซื้อหุ%นของสถาบันที่ประกอบธุ

เจริญแก�กิจการของสหกรณ  
(8) ซื้อหลักทรัพย รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย�างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

แห�งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให%กู%ยืมเพื่อการเคหะ

หมวด  2 
วัตถุประสงค�และอํานาจกระทําการ 

วัตถุประสงค�  สหกรณ นี้มีวัตถุประสงค เพื่อส�งเสริมผลประโยชน ทางเศรษฐกิจและ

โดยวิธีช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ    รวมทั้งในข%อ

ส�งเสริมให%สมาชิกออมทรัพย   โดยช�วยให%สามารถสงวนส�วนแห�งรายได%ของตนไว%
ในทางอันม่ันคงและได%รับประโยชน ตามสมควร 

ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู�สมาชิก
ให%บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
ร�วมมือกับสหกรณ อื่น  สันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ   องค กร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหน�วยงานของรัฐเพื่อส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
ส�งเสริมการเรียนรู%และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

อํานาจกระทําการ  เพื่อให%บรรลุวัตถุประสงค ของสหกรณ   ให%สหกรณ มีอํานาจกระทํา

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค ของสหกรณ 
ให%เงินกู%แก�สมาชิก 
ให%สหกรณ อื่นกู%ยืมเงิน 
ซื้อหุ%นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อให%ความช�วยเหลือทางการเงินแก�

ซื้อหุ%นของชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณ อื่น 
ซื้อหุ%นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให%เกิดความสะดวกหรือส�งเสริมความ

ซื้อหลักทรัพย รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
ออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงิน 
ฝากหรือลงทุนอย�างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

ดําเนินการให%กู%ยืมเพื่อการเคหะ 

สหกรณ นี้มีวัตถุประสงค เพื่อส�งเสริมผลประโยชน ทางเศรษฐกิจและ

โดยวิธีช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ    รวมทั้งในข%อ

ส�งเสริมให%สมาชิกออมทรัพย   โดยช�วยให%สามารถสงวนส�วนแห�งรายได%ของตนไว%

ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู�สมาชิก 

จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
ร�วมมือกับสหกรณ อื่น  สันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ   องค กร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหน�วยงานของรัฐเพื่อส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ  
ส�งเสริมการเรียนรู%และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

เพื่อให%บรรลุวัตถุประสงค ของสหกรณ   ให%สหกรณ มีอํานาจกระทํา

รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค ของสหกรณ  

ซื้อหุ%นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อให%ความช�วยเหลือทางการเงินแก�

รกิจอันทําให%เกิดความสะดวกหรือส�งเสริมความ

ฝากหรือลงทุนอย�างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

 



(12)   ให%สวัสดิการและการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว
(13) ให%ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก
(14) ขอรับความช�วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน�วยงานของต�างประเทศ 

หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทําการต�าง ๆ ตามที่อนุญาตไว%

วัตถุประสงค ที่กล�าวข%างต%น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู%  ยืม  เช�าหรือให%
เช�า  เช�าซื้อหรือให%เช�าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช�าหรือสิทธิการเช�าซื้อ  ขายหรือจําหน�าย  จํานอง
หรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ด%วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย สินแก�สมาชิกหรือของสมาชิก

 ข�อ 4. ท่ีมาของทุน  

(1) ออกหุ%น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู%ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงินอย�างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย สินที่มีผู%ยกให%

ข�อ 5. การออกหุ�น   
ข�อ 6. การถือหุ�น  

สมาชิกตามอัตราส�วนของจํานวนเงินได%รายเดือนของตน  ตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 
 เงินได%รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ%างประจํา  และเงินที่จ�ายควบ
กับเงินเดือนหรือค�าจ%างประจํา  ซึ่งสมาชิกได%รับจากหน�วยงานเจ%าสังกัด  และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายว�าด%วยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกได%รับจากทางราชการด%วย
 ถ%าสมาชิกประสงค จะถือหุ%นรายเดือนในอัตราที่สูงกว�าอัตราที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  
หรือจะขอซื้อหุ%นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย�อมทําได%  
ดําเนินการแต�จํานวนหุ%นทั้งหมดต%องไม�เกินหนึ่งในห%าของหุ%นที่ชําระแล%วทั้งหมด
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ%นในระหว�างที่ตนเป<นสมาชิกอยู�ไม�ได%
 

 

ให%สวัสดิการและการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว
ให%ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก 
ขอรับความช�วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน�วยงานของต�างประเทศ 

กระทําการต�าง ๆ ตามที่อนุญาตไว%ในกฎหมายว�าด%วยสหกรณ   เพื่อให%เป<นไปตาม
วัตถุประสงค ที่กล�าวข%างต%น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู%  ยืม  เช�าหรือให%
เช�า  เช�าซื้อหรือให%เช�าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช�าหรือสิทธิการเช�าซื้อ  ขายหรือจําหน�าย  จํานอง

นําหรือรับจํานํา  ด%วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย สินแก�สมาชิกหรือของสมาชิก

 

หมวด  3 
ทุน 

  สหกรณ อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังต�อไปนี้

ออกหุ%น 
รับฝากเงิน 
กู%ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงินอย�างอื่น
สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย สินที่มีผู%ยกให% 

หุ�น 
การออกหุ�น   สหกรณ ออกหุ%นได%โดยไม�จํากัดจํานวน  มีมูลค�าหุ%นละสิบบาท

การถือหุ�น  สมาชิกทุกคนต%องชําระค�าหุ%นเป<นรายเดือนตั้งแต�เดือนแรกที่เข%าเป<น

สมาชิกตามอัตราส�วนของจํานวนเงินได%รายเดือนของตน  ตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 
เงินได%รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ%างประจํา  และเงินที่จ�ายควบ

จํา  ซึ่งสมาชิกได%รับจากหน�วยงานเจ%าสังกัด  และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายว�าด%วยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกได%รับจากทางราชการด%วย 

ถ%าสมาชิกประสงค จะถือหุ%นรายเดือนในอัตราที่สูงกว�าอัตราที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  
หรือจะขอซื้อหุ%นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย�อมทําได%  โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการแต�จํานวนหุ%นทั้งหมดต%องไม�เกินหนึ่งในห%าของหุ%นที่ชําระแล%วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ%นในระหว�างที่ตนเป<นสมาชิกอยู�ไม�ได% 

 

ให%สวัสดิการและการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว 

ขอรับความช�วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน�วยงานของต�างประเทศ 

ในกฎหมายว�าด%วยสหกรณ   เพื่อให%เป<นไปตาม
วัตถุประสงค ที่กล�าวข%างต%น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู%  ยืม  เช�าหรือให%
เช�า  เช�าซื้อหรือให%เช�าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช�าหรือสิทธิการเช�าซื้อ  ขายหรือจําหน�าย  จํานอง

นําหรือรับจํานํา  ด%วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย สินแก�สมาชิกหรือของสมาชิก 

สหกรณ อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังต�อไปนี้ 

กู%ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช%เงินและตราสารการเงินอย�างอื่น 

สหกรณ ออกหุ%นได%โดยไม�จํากัดจํานวน  มีมูลค�าหุ%นละสิบบาท 

สมาชิกทุกคนต%องชําระค�าหุ%นเป<นรายเดือนตั้งแต�เดือนแรกที่เข%าเป<น

สมาชิกตามอัตราส�วนของจํานวนเงินได%รายเดือนของตน  ตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  
เงินได%รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ%างประจํา  และเงินที่จ�ายควบ

จํา  ซึ่งสมาชิกได%รับจากหน�วยงานเจ%าสังกัด  และหมายถึงบํานาญตาม

ถ%าสมาชิกประสงค จะถือหุ%นรายเดือนในอัตราที่สูงกว�าอัตราที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  
โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการ

 



 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต%องชําระหนี้แก�สหกรณ ได%และให%สหกรณ มีฐานะเป<นเจ%าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค�าหุ%นนั้น 

ข�อ 7. การชําระค�าหุ�นรายเดือน
รายเดือนของสมาชิกในวันจ�ายเงินได%รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป<นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าสมาชิก
นั้น ตกอยู�ในพฤติการณ อันทําให%ไม�สามารถชําระค�าหุ%นรายเดือนได%โดยมิใช�เกิดขึ้นด%วยเจตนาอันไม�
สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให%สมาชิกนั้นมิต%องชําระค�าหุ%นรายเดือนช่ัว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได%

ข�อ 8. การงดชําระเงินค�าหุ�นรายเดือน
หรือเป<นจํานวนเงินไม�น%อยกว�า
หรือผู%ค้ําประกัน จะงดชําระเงินค�าหุ%นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ%นรายเดือนลงก็ได% 
ความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ

ข�อ 9. การแจ�งยอดจํานวนหุ�น
ให%สมาชิกแต�ละคนทราบทุกสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ 

ข�อ 10. การรับฝากเงิน
สมาชิกหรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งเป<น
สมาชิกของสหกรณ  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ข%อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้
ระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ให%สหกรณ ดํารงสินทรัพย สภาพคล�องตามหลักเกณฑ   และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

ข�อ 11. การให�เงินกู�  
 (1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณ อื่น 

  

 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ มีสิทธินําเงินตามมูลค�าหุ%นที่สมาชิกมีอยู�มาหัก
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต%องชําระหนี้แก�สหกรณ ได%และให%สหกรณ มีฐานะเป<นเจ%าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ

การชําระค�าหุ�นรายเดือน  การชําระค�าหุ%นรายเดือนนั้น ให%ชําระโดยวิธีหักจากเงินได%

รายเดือนของสมาชิกในวันจ�ายเงินได%รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป<นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าสมาชิก

ตกอยู�ในพฤติการณ อันทําให%ไม�สามารถชําระค�าหุ%นรายเดือนได%โดยมิใช�เกิดขึ้นด%วยเจตนาอันไม�
สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให%สมาชิกนั้นมิต%องชําระค�าหุ%นรายเดือนช่ัว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได% 

การงดชําระเงินค�าหุ�นรายเดือน    สมาชิกที่ได%ชําระเงินค�าหุ%นไม�น%อยกว�า

ไม�น%อยกว�า  วงเงินสูงสุดของเงินกู%สามัญ   และไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%
หรือผู%ค้ําประกัน จะงดชําระเงินค�าหุ%นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ%นรายเดือนลงก็ได% 
ความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 

การแจ�งยอดจํานวนหุ�น  สหกรณ จะแจ%งยอดจํานวนหุ%นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค�าแล%ว

ให%สมาชิกแต�ละคนทราบทุกสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ  

 
หมวด  4 

การดาํเนนิงาน 
การรับฝากเงิน  สหกรณ อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งเป<น
สมาชิกของสหกรณ  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ข%อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ใน
ระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ให%สหกรณ ดํารงสินทรัพย สภาพคล�องตามหลักเกณฑ   และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การให�เงินกู� 
  เงินกู%นั้นอาจให%ได%แก� 

สมาชิกของสหกรณ  
สหกรณ อื่น  

 

สหกรณ มีสิทธินําเงินตามมูลค�าหุ%นที่สมาชิกมีอยู�มาหัก
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต%องชําระหนี้แก�สหกรณ ได%และให%สหกรณ มีฐานะเป<นเจ%าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ

การชําระค�าหุ%นรายเดือนนั้น ให%ชําระโดยวิธีหักจากเงินได%

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป<นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าสมาชิก
ตกอยู�ในพฤติการณ อันทําให%ไม�สามารถชําระค�าหุ%นรายเดือนได%โดยมิใช�เกิดขึ้นด%วยเจตนาอันไม�

สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให%สมาชิกนั้นมิต%องชําระค�าหุ%นรายเดือนช่ัว

สมาชิกที่ได%ชําระเงินค�าหุ%นไม�น%อยกว�า  120  เดือน

ไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%
หรือผู%ค้ําประกัน จะงดชําระเงินค�าหุ%นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ%นรายเดือนลงก็ได% โดยแจ%ง

สหกรณ จะแจ%งยอดจํานวนหุ%นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค�าแล%ว

สหกรณ อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งเป<น
สมาชิกของสหกรณ  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ใน

ให%สหกรณ ดํารงสินทรัพย สภาพคล�องตามหลักเกณฑ   และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



การให%เงินกู%แก�สมาชิกนั้น ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู%ได%ตามข%อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ 
 ข%อกําหนดต�าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู% ประเภทและจํากัดแห�งเงินกู%     
หลักประกันสําหรับเงินกู%  ลําดับแห�งการให%เงินกู%  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู%  การส�งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู%  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู%และอื่น ๆ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ
สหกรณ  
 การให%เงินกู%แก�สหกรณ อื่นนั้น 
เงินทุนเหลือจากการให%เงินกู%แก�สมาชิกแล%ว  ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ  
 สมาชิกหรือสหกรณ อื่นซึ่งประสงค จะขอกู%เงินจากสหกรณ นี้  ต%องเสนอคําขอกู%ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ ที่กําหนดไว%

ข�อ 12. ความมุ�งหมายแห�งเงินกู�
เพื่อการอันจําเป<นหรือมีประโยชน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
 ให%คณะกรรมการดําเนินการสอดส�อง และกวดขันการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%ตรงตามความมุ�ง
หมายที่ให%เงินกู%นั้น 

ข�อ 13. ประเภทแห�งเงินกู�
(1) เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน

และมีความประสงค ขอกู%เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให%เงินกู%เพื่อเหตุนั้นได%ตามระเบียบของ
สหกรณ  

(2) เงินกู�สามั
จําเป<นหรือมีประโยชน ต�าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให%เงินกู%สามัญแก�สมาชิกนั้นได%
ตามระเบียบของ สหกรณ  

(3) เงินกู�พิเศษ 
ส�งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก�อประโยชน งอกเงยแก�สมาชิกได%  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให%เงินกู%พิเศษแก�สมาชิกนั้นได%ตามที่เห็นสมควร  โดยผู%กู%ต%องระบุความมุ�งหมายแต�ละ
อย�างของเงินกู%ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต%องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ใน
ระเบียบของสหกรณ  

ข�อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู�
กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 

 

การให%เงินกู%แก�สมาชิกนั้น ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู%ได%ตามข%อบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ  

ข%อกําหนดต�าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู% ประเภทและจํากัดแห�งเงินกู%     
หลักประกันสําหรับเงินกู%  ลําดับแห�งการให%เงินกู%  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู%  การส�งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู%  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู%และอื่น ๆ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ

ให%เงินกู%แก�สหกรณ อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให%กู%ได%ต�อเมื่อสหกรณ มี
เงินทุนเหลือจากการให%เงินกู%แก�สมาชิกแล%ว  ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนาย

สมาชิกหรือสหกรณ อื่นซึ่งประสงค จะขอกู%เงินจากสหกรณ นี้  ต%องเสนอคําขอกู%ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ ที่กําหนดไว% 

หมายแห�งเงินกู�  เงินกู%ซึ่งให%แก�สมาชิกไม�ว�าประเภทใด ๆ จะให%ได%แต�เฉพาะ

เพื่อการอันจําเป<นหรือมีประโยชน ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ให%คณะกรรมการดําเนินการสอดส�อง และกวดขันการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%ตรงตามความมุ�ง

งเงินกู�  สหกรณ อาจให%เงินกู%แก�สมาชิกได%ตามประเภทดังต�อไปนี้

เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป<นรีบด�วน  

และมีความประสงค ขอกู%เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให%เงินกู%เพื่อเหตุนั้นได%ตามระเบียบของ

เงินกู�สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค ขอกู%เงินสําหรับใช%จ�าย เพื่อการอัน

จําเป<นหรือมีประโยชน ต�าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให%เงินกู%สามัญแก�สมาชิกนั้นได%

เงินกู�พิเศษ  เมื่อสหกรณ มีฐานะการเงินก%าวหน%าพอที่จะช�วยเหลือให%เงินกู%  เพื่อ

ส�งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก�อประโยชน งอกเงยแก�สมาชิกได%  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให%เงินกู%พิเศษแก�สมาชิกนั้นได%ตามที่เห็นสมควร  โดยผู%กู%ต%องระบุความมุ�งหมายแต�ละ

กู%ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต%องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ใน

ดอกเบี้ยเงินกู�  ให%สหกรณ เรียกดอกเบี้ยเงินกู%ทุกประเภทที่ให%แก�สมาชิก ในอัตราตามที่

กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  

 

การให%เงินกู%แก�สมาชิกนั้น ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู%ได%ตามข%อบังคับ

ข%อกําหนดต�าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ การพิจารณาวินิจฉัยให%เงินกู% ประเภทและจํากัดแห�งเงินกู%     
หลักประกันสําหรับเงินกู%  ลําดับแห�งการให%เงินกู%  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู%  การส�งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู%  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู%และอื่น ๆ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ

ารณาให%กู%ได%ต�อเมื่อสหกรณ มี
เงินทุนเหลือจากการให%เงินกู%แก�สมาชิกแล%ว  ตามระเบียบของสหกรณ ที่ได%รับความเห็นชอบจากนาย

สมาชิกหรือสหกรณ อื่นซึ่งประสงค จะขอกู%เงินจากสหกรณ นี้  ต%องเสนอคําขอกู%ตามแบบและ

เงินกู%ซึ่งให%แก�สมาชิกไม�ว�าประเภทใด ๆ จะให%ได%แต�เฉพาะ

ให%คณะกรรมการดําเนินการสอดส�อง และกวดขันการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%ตรงตามความมุ�ง

สหกรณ อาจให%เงินกู%แก�สมาชิกได%ตามประเภทดังต�อไปนี้ 

ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป<นรีบด�วน  

และมีความประสงค ขอกู%เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให%เงินกู%เพื่อเหตุนั้นได%ตามระเบียบของ

ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค ขอกู%เงินสําหรับใช%จ�าย เพื่อการอัน

จําเป<นหรือมีประโยชน ต�าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให%เงินกู%สามัญแก�สมาชิกนั้นได%

เมื่อสหกรณ มีฐานะการเงินก%าวหน%าพอที่จะช�วยเหลือให%เงินกู%  เพื่อ

ส�งเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก�อประโยชน งอกเงยแก�สมาชิกได%  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให%เงินกู%พิเศษแก�สมาชิกนั้นได%ตามที่เห็นสมควร  โดยผู%กู%ต%องระบุความมุ�งหมายแต�ละ

กู%ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต%องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ใน

ให%สหกรณ เรียกดอกเบี้ยเงินกู%ทุกประเภทที่ให%แก�สมาชิก ในอัตราตามที่



ข�อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู�
ตราควบคุมให% เ งินกู%ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ   และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดบกพร�องผู%กู%จะต%องจัดการแก%ไขให%คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
 ในกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ให%ถือว�าเงินกู%ไม�ว�าประเภทใด ๆ เป<นอันถึงกําหนดส�งคืนโดย
สิ้นเชิง  พร%อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต%องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให%ไว% และให%คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักช%า

(1) เมื่อสมา
(2) เมื่อปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู%กู%นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุ�งหมายที่ให%

เงินกู%นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�อง

และผู%กู% มไิด%จัดการแก%ไขให%คืนดีภายในระยะเวลาที่
(4) เมื่อค%างส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสอง

เดือน หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ
 ในกรณีที่ผู%ค้ําประกันจะต%องรับผิดชําระหนี้แทนผู%กู%ตามที่กล�าวในวรรคก�อน และไม�สามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได%  เมื่อผู%ค้ําประกันร%องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันให%ผู%ค้ําประกัน
ชําระเป<นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู%  แต�ทั้งนี้ต%องไม�เกินจํานวนงวดสําหรับเงิ

ข�อ 16. ความผูกพันของผู�กู�และผู�คํ้าประกัน
ประสงค จะขอโอนหรือย%าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามข%อ 
หนังสือให%  สหกรณ ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู�ต�อสหกรณ ให%เสร็จสิ้นเสียก�อน  
กรณีที่ยังคงเป<นสมาชิกอยู�ตามข%อ 

ข�อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ�
ได%ตามที่กําหนดไว%ในวัตถุประสงค ของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แห�งชาติ
กําหนด  ภายใต%กฎหมายว�าด%วยสหกรณ   โดยให%คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน สูงสุดที่สหกรณ หรือ
สมาชิกจะได%รับ 

 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู�  ให%คณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ตราควบคุมให% เ งินกู%ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ   และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดบกพร�องผู%กู%จะต%องจัดการแก%ไขให%คืนดี

ณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
ในกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ให%ถือว�าเงินกู%ไม�ว�าประเภทใด ๆ เป<นอันถึงกําหนดส�งคืนโดย

สิ้นเชิง  พร%อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต%องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให%ไว% และให%คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักช%า 

เมื่อสมาชิกผู%กู%ออกจากสหกรณ ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ 
เมื่อปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู%กู%นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุ�งหมายที่ให%

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�อง
และผู%กู% มไิด%จัดการแก%ไขให%คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

เมื่อค%างส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ

ในกรณีที่ผู%ค้ําประกันจะต%องรับผิดชําระหนี้แทนผู%กู%ตามที่กล�าวในวรรคก�อน และไม�สามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได%  เมื่อผู%ค้ําประกันร%องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันให%ผู%ค้ําประกัน
ชําระเป<นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู%  แต�ทั้งนี้ต%องไม�เกินจํานวนงวดสําหรับเงิ

ความผูกพันของผู�กู�และผู�คํ้าประกัน  ผู%กู%หรือผู%ค้ําประกันต%องรับผูกพันว�า 

ประสงค จะขอโอนหรือย%าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามข%อ 32 (
หนังสือให%  สหกรณ ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู�ต�อสหกรณ ให%เสร็จสิ้นเสียก�อน  
กรณีที่ยังคงเป<นสมาชิกอยู�ตามข%อ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ� 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ�  เงินของสหกรณ นั้นสหกรณ อาจฝากหรือลงทุน

กําหนดไว%ในวัตถุประสงค ของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แห�งชาติ
กําหนด  ภายใต%กฎหมายว�าด%วยสหกรณ   โดยให%คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน สูงสุดที่สหกรณ หรือ

 
 
 

 

ให%คณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ตราควบคุมให% เ งินกู%ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ   และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดบกพร�องผู%กู%จะต%องจัดการแก%ไขให%คืนดี

ในกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ให%ถือว�าเงินกู%ไม�ว�าประเภทใด ๆ เป<นอันถึงกําหนดส�งคืนโดย
สิ้นเชิง  พร%อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต%องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให%ไว% และให%คณะกรรมการ

เมื่อปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู%กู%นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุ�งหมายที่ให%

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�อง
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เมื่อค%างส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู%ค้ําประกันจะต%องรับผิดชําระหนี้แทนผู%กู%ตามที่กล�าวในวรรคก�อน และไม�สามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได%  เมื่อผู%ค้ําประกันร%องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันให%ผู%ค้ําประกัน
ชําระเป<นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู%  แต�ทั้งนี้ต%องไม�เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู%ประเภทนั้น ๆ 

อผู%ค้ําประกันต%องรับผูกพันว�า  ถ%าตน

32 (2)  จะต%องแจ%งเป<น
หนังสือให%  สหกรณ ทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู�ต�อสหกรณ ให%เสร็จสิ้นเสียก�อน  (เว%นแต�

เงินของสหกรณ นั้นสหกรณ อาจฝากหรือลงทุน

กําหนดไว%ในวัตถุประสงค ของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แห�งชาติ
กําหนด  ภายใต%กฎหมายว�าด%วยสหกรณ   โดยให%คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน สูงสุดที่สหกรณ หรือ



ข�อ 18. วงเงินกู�ยืมหรือการคํ้าประกัน
ประกันสําหรับปVหนึ่ง ๆ ไว%ตามที่จําเป<นและสมควรแก�การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว�านี้ต%องได%รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ถ%าที่ประชุมใหญ�ยังมิได%กําหนด 
หรือการค้ําประกันสําหรับปVใด  ก็ให%ใช%วงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปVก�อนไปพลาง

ข�อ 19. การกู�ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด 
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต%องอยู�ภายในวงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันประจําปVตามข%อ 

ข�อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ� 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว%นแต�จะกําหนดไว%เป<นพิเศษตามข%อบังคับนี้  ให%ปฏิบัติดังนี้
 หนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณ เป<นผู%กู%ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู%  การจํานองซึ่งสหกรณ เป<น        
ผู%จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ  
กรรมการ หรือรองประธานกรรม
ดําเนินการมอบหมายกับผู%จัดการ 
 การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล�าวไว%ใน 
ลายมือช่ือของผู%จัดการ  หรือผู%ที่ได%รับมอบหมาย
 อนึ่ง  ในหนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณ เป<นผู%กู%ยืม ใบส่ังจ�ายเงิน 
สารการเงินของสหกรณ นั้น  ต%องประทับตราของสหกรณ  

ข�อ 21. การเงินของสหกรณ�
รับผิดชอบของผู%จัดการ  ทั้งนี้  เป<นไปตามระเบียบของสหกรณ 

ข�อ 22. การบัญชีของสหกรณ�
ทะเบียนสหกรณ กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว%ที่สํานักงานสหกรณ 
ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณ กําหนด
 ให%บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไม�เกี่ยวกับกระแสเงินสดให%บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต�วันที่มีเหตุอันจะต%องบันทึก
รายการนั้น  และการลงบัญชีต%องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ โดยครบถ%วน
  

 

การกู�ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
วงเงินกู�ยืมหรือการคํ้าประกัน  ที่ประชุมใหญ�อาจกําหนดวงเงินกู%ยืมหรือการค้ํา

ประกันสําหรับปVหนึ่ง ๆ ไว%ตามที่จําเป<นและสมควรแก�การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว�านี้ต%องได%รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ถ%าที่ประชุมใหญ�ยังมิได%กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ ยังมิได%ให%ความเห็นชอบวงเงินกู%ยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปVใด  ก็ให%ใช%วงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปVก�อนไปพลาง

การกู�ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน  สหกรณ อาจกู%ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช%เงิน หรือ

ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช%เป<นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค ได%ตามที่คณะ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต%องอยู�ภายในวงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันประจําปVตามข%อ 

การเงนิและการบัญชขีองสหกรณ� 
การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ�  การลงลายมือช่ือเพื่อให%มีผลผูกพันสหกรณ ในกิจการ 

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว%นแต�จะกําหนดไว%เป<นพิเศษตามข%อบังคับนี้  ให%ปฏิบัติดังนี้
หนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณ เป<นผู%กู%ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู%  การจํานองซึ่งสหกรณ เป<น        

ผู%จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต%องลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู%ที่คณะกรรมกา
ดําเนินการมอบหมายกับผู%จัดการ รวมเป<นสองคน 

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล�าวไว%ใน 
จัดการ  หรือผู%ที่ได%รับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณ เป<นผู%กู%ยืม ใบส่ังจ�ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช%เงินและตรา
ต%องประทับตราของสหกรณ  (ถ%ามี) เป<นสําคัญด%วย

การเงินของสหกรณ�  การรับจ�ายและเก็บรักษาเงินของสห

รับผิดชอบของผู%จัดการ  ทั้งนี้  เป<นไปตามระเบียบของสหกรณ  

การบัญชีของสหกรณ�  ให%สหกรณ จัดให%มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณ กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว%ที่สํานักงานสหกรณ 
ยนสหกรณ กําหนด 

ให%บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไม�เกี่ยวกับกระแสเงินสดให%บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต�วันที่มีเหตุอันจะต%องบันทึก

และการลงบัญชีต%องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ โดยครบถ%วน

 

ที่ประชุมใหญ�อาจกําหนดวงเงินกู%ยืมหรือการค้ํา

ประกันสําหรับปVหนึ่ง ๆ ไว%ตามที่จําเป<นและสมควรแก�การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว�านี้ต%องได%รับ

หรือนายทะเบียนสหกรณ ยังมิได%ให%ความเห็นชอบวงเงินกู%ยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปVใด  ก็ให%ใช%วงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปVก�อนไปพลาง 

สหกรณ อาจกู%ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช%เงิน หรือ

สําหรับใช%เป<นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค ได%ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต%องอยู�ภายในวงเงินกู%ยืมหรือการค้ําประกันประจําปVตามข%อ 18 

การลงลายมือช่ือเพื่อให%มีผลผูกพันสหกรณ ในกิจการ            

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว%นแต�จะกําหนดไว%เป<นพิเศษตามข%อบังคับนี้  ให%ปฏิบัติดังนี้ 
หนังสือกู%ยืมซึ่งสหกรณ เป<นผู%กู%ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู%  การจํานองซึ่งสหกรณ เป<น        

จะต%องลงลายมือช่ือของประธาน
หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู%ที่คณะกรรมการ

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล�าวไว%ใน (1)  ข%างบนนี้จะต%องลง

ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช%เงินและตรา
เป<นสําคัญด%วย 

การรับจ�ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ให%อยู�ในความ

ให%สหกรณ จัดให%มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณ กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว%ที่สํานักงานสหกรณ 

ให%บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไม�เกี่ยวกับกระแสเงินสดให%บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต�วันที่มีเหตุอันจะต%องบันทึก

และการลงบัญชีต%องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ โดยครบถ%วน 



ให%สหกรณ จัดทํางบดุลอย�างน%อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว�าเป<นรอบปVทางบัญชีของสหกรณ 
ซึ่งต%องมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน และทุนของสหกรณ  กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ กําหนด 
 วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ ให%สิ้นสุด  ณ  วันที่

ข�อ 23. การเสนองบดุลต�อท่ีประชุมใหญ�
บัญชีได%ตรวจสอบและรับรองแล%วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ�  ภายในหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแต�วันสิ้นปV
ทางบัญชี 
 ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ต�อที่
ประชุมใหญ�ด%วยในคราวที่เสนองบดุล และ
สหกรณ ภายในสามสิบวัน นับแต�วันที่มีการประชุมใหญ�
 อนึ่ง ให%เก็บรักษารายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ  งบดุล พร%อมทั้ง
ข%อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว�าด%วยสหกรณ ไว%  ณ  สํานักงานของสหกรณ เพื่อให%สมาชิกขอตรวจ
ได%โดยไม�ต%องเสียค�าธรรมเนียม

ข�อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ�
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให%มีขึ้น
 ให%สหกรณ ส�งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ%นแก�นายทะเบียนสหกรณ ภาย
แต�วันที่จดทะเบียน 
 ให%สหกรณ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ%นต�อนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ 

 สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา

ทํางาน  แตจ่ะดบูญัชีหรือทะเบียนเกี&ยวกบัเงินคา่หุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื&นไม่ได้  
จะได%รับความยินยอมเป<นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได%รับอนุญาตจากผู%จัดการก�อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ�
ข�อ 25. การตรวจสอบบัญชี

ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามร
ผู%สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ แต�งตั้ง

 
 

 

ให%สหกรณ จัดทํางบดุลอย�างน%อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว�าเป<นรอบปVทางบัญชีของสหกรณ 
ซึ่งต%องมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน และทุนของสหกรณ  กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย

วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ ให%สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  กันยายน  ของทุกปV

การเสนองบดุลต�อท่ีประชุมใหญ�  ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู%สอบ

บัญชีได%ตรวจสอบและรับรองแล%วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ�  ภายในหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแต�วันสิ้นปV

ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ต�อที่
ประชุมใหญ�ด%วยในคราวที่เสนองบดุล และให%ส�งสําเนารายงานประจําปVกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวัน นับแต�วันที่มีการประชุมใหญ� 

อนึ่ง ให%เก็บรักษารายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ  งบดุล พร%อมทั้ง
ข%อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว�าด%วยสหกรณ ไว%  ณ  สํานักงานของสหกรณ เพื่อให%สมาชิกขอตรวจ
ได%โดยไม�ต%องเสียค�าธรรมเนียม 

ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ�  ให%สหกรณ มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ%น 

รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให%มีขึ้น
ให%สหกรณ ส�งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ%นแก�นายทะเบียนสหกรณ ภาย

ให%สหกรณ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ%นต�อนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ  

สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา

ทํางาน  แตจ่ะดบูญัชีหรือทะเบียนเกี&ยวกบัเงินคา่หุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื&นไม่ได้  
จะได%รับความยินยอมเป<นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได%รับอนุญาตจากผู%จัดการก�อน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ�
การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ นั้นต%องได%รับการตรวจสอบอย�างน%อยปVละหนึ่ง

ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนด
ผู%สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ แต�งตั้ง 

 

ให%สหกรณ จัดทํางบดุลอย�างน%อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว�าเป<นรอบปVทางบัญชีของสหกรณ 
ซึ่งต%องมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน และทุนของสหกรณ  กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย

ของทุกปV 

ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู%สอบ

บัญชีได%ตรวจสอบและรับรองแล%วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ�  ภายในหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแต�วันสิ้นปV

ให%คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ต�อที่
ให%ส�งสําเนารายงานประจําปVกับงบดุลไปยังนายทะเบียน

อนึ่ง ให%เก็บรักษารายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ  งบดุล พร%อมทั้ง
ข%อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว�าด%วยสหกรณ ไว%  ณ  สํานักงานของสหกรณ เพื่อให%สมาชิกขอตรวจดู

รณ มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ%น สมุด

รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให%มีขึ้น 
ให%สหกรณ ส�งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ%นแก�นายทะเบียนสหกรณ ภายในเก%าสิบวันนับ

ให%สหกรณ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ%นต�อนายทะเบียน

สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา

ทํางาน  แตจ่ะดบูญัชีหรือทะเบียนเกี&ยวกบัเงินคา่หุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื&นไม่ได้  นอกจาก
จะได%รับความยินยอมเป<นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได%รับอนุญาตจากผู%จัดการก�อน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ� 
บัญชีของสหกรณ นั้นต%องได%รับการตรวจสอบอย�างน%อยปVละหนึ่ง

ะเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนด โดย



ข�อ 26. การกํากับดูแลสหกรณ�
สหกรณ   ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเป<น
หนังสือให%คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอื่น  ผู%ตรวจสอบกิจการ  ผู%จัดการ  
เจ%าหน%าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ มาช้ีแจงข%อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ   
หรือให%ส�งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
สํานักงานของสหกรณ ระหว�างเวลาทํางานของสหกรณ 
 ทั้งนี้  ให%ผู%ซึ่งเกี่ยวข%องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให%ความช�วยเหลือและให%คํา
ช้ีแจงแก�ผู%ปฏิบัติการตามสมควร

ข�อ 27. การส�งรายการหรือรายงาน
สหกรณ ต�อหน�วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน�วยงานนั้นกําหนด

 

การกํากับดูแลสหกรณ�  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผู%ตรวจการ

สหกรณ   ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเป<น
หนังสือให%คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอื่น  ผู%ตรวจสอบกิจการ  ผู%จัดการ  

อเชิญสมาชิกของสหกรณ มาช้ีแจงข%อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ   
หรือให%ส�งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได% และมีอํานาจเข%าไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณ ระหว�างเวลาทํางานของสหกรณ ได% 

ให%ผู%ซึ่งเกี่ยวข%องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให%ความช�วยเหลือและให%คํา
ช้ีแจงแก�ผู%ปฏิบัติการตามสมควร 

การส�งรายการหรือรายงาน  ให%สหกรณ ส�งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ ต�อหน�วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน�วยงานนั้นกําหนด

 

นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผู%ตรวจการ

สหกรณ   ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเป<น
หนังสือให%คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอื่น  ผู%ตรวจสอบกิจการ  ผู%จัดการ  

อเชิญสมาชิกของสหกรณ มาช้ีแจงข%อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ   
หรือรายงานการประชุมได% และมีอํานาจเข%าไปตรวจสอบใน

ให%ผู%ซึ่งเกี่ยวข%องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให%ความช�วยเหลือและให%คํา

ให%สหกรณ ส�งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ ต�อหน�วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน�วยงานนั้นกําหนด 



 

ข�อ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปA
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล%ว ปรากฏว�าสหกรณ มีกําไรสุทธิ ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองไม�น%อยกว�าร%อย
ละสิบของกําไรสุทธิ และเป<นค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตามอั
กฎกระทรวง ในอัตราร%อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต�ไม�เกินสามหมื่นบาท

กําไรสุทธิประจําปVที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก�อนนั้น ที่ประชุมใหญ�
อาจจะจัดสรรได%ดังต�อไปนี้ 

(1) เป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%วให%แก�สมาชิก แต�ต%องไม�เกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให%ตามส�วนแห�งระยะเวลา อนึ่ง ถ%าสหกรณ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล
ตาม (4) ออกจ�ายเป<นเงินปfนผลสําหรับปVใดด%วยจํานวนเงินปfนผลทั้งสิ้นที่จ�ายสําหรับปVนั้นก็ต%องไม�เกิน
อัตราดังกล�าวมาแล%ว 

ในการคํานวณเงินปfนผลตามหุ%น 
ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปfนผลตั้งแต�เดือนนั้น
วันที่ห%าของเดือน สหกรณ จะคิดเงินปfนผลให%ตั้งแต�เดือนถัดไป

(2)  เป<นเงินเฉลี่ยคืนให%แก�สมาชิกตามส�วนธุรกิจที่สมาชิก
ปV เว%นแต�สมาชิกที่ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้
สําหรับปVนั้น เว%นแต�ให%อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอขอมติที่ประชุมใหญ�
สามัญประจําปVอนุมัตใิห%จ�ายเงินเฉลี่ยคื

(3)  เป<นเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4)  เป<นทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล 

ตามที่มีอยู�ในวันสิ้นปVนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลนี้จะถอนได%โดยมติแห�งที่ประชุมใหญ� 
เพื่อจ�ายเป<นเงินปfนผลตามหุ%น 

(5)  เป<นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไม� เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ  

(6)  เป<นทุนสาธารณประโยชน ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
(7)  เป<นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว 

ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ
(8)  เป<นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร%างความม่ันคงให%แก�สหกรณ 

(9)  กําไรสุทธิส�วนที่เหลือ 

 

    
* ข%อ 28. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

กําไรสุทธิประจําปA 

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปA เมื่อสิ้นปVทางบัญชีและได%ปRดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล%ว ปรากฏว�าสหกรณ มีกําไรสุทธิ ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองไม�น%อยกว�าร%อย
ละสิบของกําไรสุทธิ และเป<นค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตามอั

ในอัตราร%อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต�ไม�เกินสามหมื่นบาท 
กําไรสุทธิประจําปVที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก�อนนั้น ที่ประชุมใหญ�

เป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%วให%แก�สมาชิก แต�ต%องไม�เกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให%ตามส�วนแห�งระยะเวลา อนึ่ง ถ%าสหกรณ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล

ออกจ�ายเป<นเงินปfนผลสําหรับปVใดด%วยจํานวนเงินปfนผลทั้งสิ้นที่จ�ายสําหรับปVนั้นก็ต%องไม�เกิน

ในการคํานวณเงินปfนผลตามหุ%น ให%ถือว�าหุ%นที่สมาชิกได%ชําระต�อสหกรณ ภายในวันที่ห%า
ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปfนผลตั้งแต�เดือนนั้น ส�วนหุ%นที่สมาชิกชําระต�อสหกรณ หลัง
วันที่ห%าของเดือน สหกรณ จะคิดเงินปfนผลให%ตั้งแต�เดือนถัดไป 

เป<นเงินเฉลี่ยคืนให%แก�สมาชิกตามส�วนธุรกิจที่สมาชิกได%ทําไว%กับสหกรณ ในระหว�าง
ปV เว%นแต�สมาชิกที่ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าต%นเงิน หรือดอกเบี้ยในปVใด มิให%ได%รับเงินเฉลี่ยคืน

เว%นแต�ให%อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอขอมติที่ประชุมใหญ�
สามัญประจําปVอนุมัตใิห%จ�ายเงินเฉลี่ยคืนได% 

เป<นเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ
เป<นทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล ไม�เกินร%อยละสองแห�งทุนเรือนหุ%นของสหกรณ 

ตามที่มีอยู�ในวันสิ้นปVนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลนี้จะถอนได%โดยมติแห�งที่ประชุมใหญ� 
 ตาม (1) 

เป<นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไม� เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ

เป<นทุนสาธารณประโยชน ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
เป<นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว 

ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ  
เป<นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร%างความม่ันคงให%แก�สหกรณ 

กําไรสุทธิส�วนที่เหลือ (ถ%ามี) ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2560

เมื่อสิ้นปVทางบัญชีและได%ปRดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล%ว ปรากฏว�าสหกรณ มีกําไรสุทธิ ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองไม�น%อยกว�าร%อย
ละสิบของกําไรสุทธิ และเป<นค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน

กําไรสุทธิประจําปVที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก�อนนั้น ที่ประชุมใหญ�

เป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%วให%แก�สมาชิก แต�ต%องไม�เกินอัตราที่กําหนด         
ในกฎกระทรวง โดยคิดให%ตามส�วนแห�งระยะเวลา อนึ่ง ถ%าสหกรณ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผล

ออกจ�ายเป<นเงินปfนผลสําหรับปVใดด%วยจํานวนเงินปfนผลทั้งสิ้นที่จ�ายสําหรับปVนั้นก็ต%องไม�เกิน

ให%ถือว�าหุ%นที่สมาชิกได%ชําระต�อสหกรณ ภายในวันที่ห%า
ส�วนหุ%นที่สมาชิกชําระต�อสหกรณ หลัง

ได%ทําไว%กับสหกรณ ในระหว�าง
หรือดอกเบี้ยในปVใด มิให%ได%รับเงินเฉลี่ยคืน

เว%นแต�ให%อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอขอมติที่ประชุมใหญ�

เป<นเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ 
ไม�เกินร%อยละสองแห�งทุนเรือนหุ%นของสหกรณ 

ตามที่มีอยู�ในวันสิ้นปVนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลนี้จะถอนได%โดยมติแห�งที่ประชุมใหญ�             

เป<นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไม� เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ              

เป<นทุนสาธารณประโยชน ไม�เกินร%อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ  
เป<นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว           

เป<นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร%างความม่ันคงให%แก�สหกรณ  

ให%จัดสรรเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น 

    
60 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2560 



ข�อ 29. ท่ีมาแห�งทุนสํารอง
หรือทรัพย สินที่มีผู%ยกให%แก�สหกรณ   ถ%าผู%ยกให%มไิด%กําหนดว�าให%ใช%เพื่อการใด ให%จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย สินนั้นเป<นทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม ถ%าไม�มีการเรียกร%องจนพ%นกําหนดอายุ
ความ ก็ให%สมทบจํานวนเงินนั้นเป<นทุนสํารอง
 กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให%ที่ประชุมใหญ�จัดสรร
ตามข%อ 28 หากที่ประชุมใหญ�พิจารณาแล%วเห็นว�ารายการใดไม�สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให%น%อยลง
ก็ดี ยอดเงินจํานวน ดังกล�าวให%สมทบเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น

ข�อ 30.สภาพแห�งทุนสํารอง
กันไม�ได% หรือจะเรียกร%องแม%ส�วนใดส�วนหนึ่งก็ไม�ได%
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได%เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข%า
บัญชีทุนสํารองให%แก�สหกรณ ใหม�ที่ได%จดทะเบียนแบ�งแย

 

ทุนสํารอง 
ท่ีมาแห�งทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข%อ 28 

หรือทรัพย สินที่มีผู%ยกให%แก�สหกรณ   ถ%าผู%ยกให%มไิด%กําหนดว�าให%ใช%เพื่อการใด ให%จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย สินนั้นเป<นทุนสํารองของสหกรณ  

อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม ถ%าไม�มีการเรียกร%องจนพ%นกําหนดอายุ
เงินนั้นเป<นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให%ที่ประชุมใหญ�จัดสรร
หากที่ประชุมใหญ�พิจารณาแล%วเห็นว�ารายการใดไม�สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให%น%อยลง

ก็ดี ยอดเงินจํานวน ดังกล�าวให%สมทบเป<นทุนสํารองทั้งสิ้น 

สภาพแห�งทุนสํารอง  ทุนสํารองย�อมเป<นของสหกรณ โดยส�วนรวม สมาชิกจะแบ�งปfน

กันไม�ได% หรือจะเรียกร%องแม%ส�วนใดส�วนหนึ่งก็ไม�ได% 
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได%เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข%า

บัญชีทุนสํารองให%แก�สหกรณ ใหม�ที่ได%จดทะเบียนแบ�งแยกจากสหกรณ เดิม 

 

28 แล%ว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย สินที่มีผู%ยกให%แก�สหกรณ   ถ%าผู%ยกให%มไิด%กําหนดว�าให%ใช%เพื่อการใด ให%จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม ถ%าไม�มีการเรียกร%องจนพ%นกําหนดอายุ

กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให%ที่ประชุมใหญ�จัดสรร
หากที่ประชุมใหญ�พิจารณาแล%วเห็นว�ารายการใดไม�สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให%น%อยลง

ทุนสํารองย�อมเป<นของสหกรณ โดยส�วนรวม สมาชิกจะแบ�งปfน

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได%เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข%า



ข�อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ นี้คือ

(1) ผู%ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู%ซึ่งจะเป<นสมาชิกของสหกรณ และได%
ชําระ    ค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว

(2) ผู%ได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิกตามข%อบังคับที่ได%ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและ
ได%ชําระค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว

 
ข�อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก

(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ 
(2) เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ในวันรับสมัคร 
ก. เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� หรือเป<น

ข%าราชการตํารวจสังกัดหน�วยงานอื่นซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� 
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดในเขตพื้นที่ ภ

ข. เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําในสังกัด ภ
ราชการและรับเงินบํานาญ 

(3) เป<นผู%มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรั

ทั้งนี้ เว%นแต�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล%วเห็นสมควรให%เป<นสมาชิกได%
(5) ไม�เคยถูกให%ออกจากสหกรณ 
(6) ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

คดีอาญา คดีแพ�ง คดีปกครอง 

    
* ข%อ 32. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

หมวด 5 
สมาชิก 

สมาชิกสหกรณ นี้คือ 

ผู%ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู%ซึ่งจะเป<นสมาชิกของสหกรณ และได%
ชําระ    ค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว 

ผู%ได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิกตามข%อบังคับที่ได%ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและ
ได%ชําระค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วนแล%ว 

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต%องมีคุณสมบัติดังนี้ 

เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ  
เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ แต�มีอายุ ไม� เกิน 

เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� หรือเป<น
ข%าราชการตํารวจสังกัดหน�วยงานอื่นซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� หรือเป<นข%าราชการตํารวจ
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดในเขตพื้นที่ ภ.5 หรือเป<นเจ%าหน%าที่ของสหกรณ นี้ 

เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม� ที่เกษียณอายุ

เป<นผู%มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
มิได%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน

ทั้งนี้ เว%นแต�คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล%วเห็นสมควรให%เป<นสมาชิกได% 
ไม�เคยถูกให%ออกจากสหกรณ  
ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

คดีอาญา คดีแพ�ง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที ่

ผู%ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู%ซึ่งจะเป<นสมาชิกของสหกรณ และได%

ผู%ได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิกตามข%อบังคับที่ได%ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและ

แต�มีอายุ ไม� เกิน 65 ปV  บริบูรณ                 

เป<นข%าราชการ หรือลูกจ%างประจําสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม� หรือเป<น
หรือเป<นข%าราชการตํารวจ

เชียงใหม� ที่เกษียณอายุ

พย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน           
 

ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

    
เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2557 



ข�อ 33. การเข�าเปBนสมาชิก
ทรัพย อื่นซึ่งประสงค จะขอเข%าเป<นสมาชิก ตามข%อ 
โดยต%องมีผู%บังคับบัญชาของผู%สมัครในตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า
เป<นผู%ดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า ช้ันสัญญาบัตร 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเป<นที่พอใจว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%อง
ตามที่กําหนดไว%ในข%อ 32 ทั้งเห็นเป<นการสมควรรับเข%าเป<นสมาชิกได% 
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า 
แล%วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข%าใหม�ให%ที่ประชุมใหญ�คราวถัดไปทราบ

ถ%าคณะกรรมการดําเนินการไม�ยอมรับผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกด%วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู%สมัครร%องขอ
ก็ให%คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ�เพื่อวินิจฉัยช้ี
รับเข%าเป<นสมาชิก ในกรณีดังว�านี้ ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 

ข�อ 34. ค�าธรรมเนียมแรกเข�า
สหกรณ  คนละ  ห%าสิบ  บาท ค�าธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือเป<นรายได%ของสหกรณ จะเรียกคืนไม�ได%

ข�อ 35. สิทธิหน�าท่ีในฐานะสมาชิก
สมาชิกกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วน    เมื่อได%ปฏิบัติดังนี้แล%วจึง
จะถือว�าได%สิทธใินฐานะสมาชิก

(ก) สิทธิของสมาชิก
(1) เข%าประชุมใหญ�  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข%าช่ือเรียกประชุมใหญ�วิสามัญ
(3) เสนอหรือได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผู%ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ  
(4) ได%รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว%ในข%อบังคับข%ออื่นของสหกรณ 

(ข) หน�าท่ีของสมาชิก
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข%อบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เข%าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ นัดหมาย
(3) ส�งเสริมสนับสนุน

แข็ง 

 

การเข�าเปBนสมาชิก ผู%สมัครเป<นสมาชิกตามข%อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ ออม

ทรัพย อื่นซึ่งประสงค จะขอเข%าเป<นสมาชิก ตามข%อ 37) ต%องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว%
โดยต%องมีผู%บังคับบัญชาของผู%สมัครในตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า ช้ันสัญญาบัตร คนหนึ่งรับรอง

ช้ันสัญญาบัตร ก็ไม�ต%องมีผู%รับรอง 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเป<นที่พอใจว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%อง

ทั้งเห็นเป<นการสมควรรับเข%าเป<นสมาชิกได% ก็ให%แจ%งผู%สมัครนั้นลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า และชําระค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือให%ครบถ%วน 
แล%วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข%าใหม�ให%ที่ประชุมใหญ�คราวถัดไปทราบ 

ถ%าคณะกรรมการดําเนินการไม�ยอมรับผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกด%วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู%สมัครร%องขอ
ก็ให%คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ�เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห�งที่ประชุมใหญ�ให%
รับเข%าเป<นสมาชิก ในกรณีดังว�านี้ ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกซึ่งมา

ค�าธรรมเนียมแรกเข�า  ผู%เข%าเป<นสมาชิกจะต%องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าให%แก�

ค�าธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือเป<นรายได%ของสหกรณ จะเรียกคืนไม�ได%

สิทธิหน�าท่ีในฐานะสมาชิก  ผู%เข%าเป<นสมาชิกต%องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วน    เมื่อได%ปฏิบัติดังนี้แล%วจึง
ธใินฐานะสมาชิก 

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 

เข%าประชุมใหญ�  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
เข%าช่ือเรียกประชุมใหญ�วิสามัญ 
เสนอหรือได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผู%ตรวจสอบ

ได%รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว%ในข%อบังคับข%ออื่นของสหกรณ 

หน�าท่ีของสมาชิก มีดังนี้ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข%อบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
เข%าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ นัดหมาย 
ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อให%สหกรณ เป<นองค การที่เข็ม

 

รวมทั้งสมาชิกสหกรณ ออม

ต%องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว%
ช้ันสัญญาบัตร คนหนึ่งรับรอง แต�ถ%าผู%สมัคร

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเป<นที่พอใจว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%อง
ก็ให%แจ%งผู%สมัครนั้นลงลายมือช่ือ

และชําระค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือให%ครบถ%วน 

ถ%าคณะกรรมการดําเนินการไม�ยอมรับผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกด%วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู%สมัครร%องขอ
ขาด มติแห�งที่ประชุมใหญ�ให%

รับเข%าเป<นสมาชิก ในกรณีดังว�านี้ ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกซึ่งมา

ผู%เข%าเป<นสมาชิกจะต%องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าให%แก�

ค�าธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือเป<นรายได%ของสหกรณ จะเรียกคืนไม�ได% 

ผู%เข%าเป<นสมาชิกต%องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามจํานวนที่จะถือครบถ%วน    เมื่อได%ปฏิบัติดังนี้แล%วจึง

เข%าประชุมใหญ�  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

เสนอหรือได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผู%ตรวจสอบ

ได%รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ  
สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว%ในข%อบังคับข%ออื่นของสหกรณ  

ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข%อบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  

เพื่อให%สหกรณ เป<นองค การที่เข็ม



(4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง

และม่ันคง 

ข�อ 36. สมาชิกย�ายสังกัด
สมัครเข%าเป<นสมาชิกของสหกรณ ออมทรัพย ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ นั้นมีข%อบังคับให%รับเข%า
เป<นสมาชิกได%และคณะกรรมการดําเนินการได%มีมติให%รับเข%าเป<นสมาชิกแล%ว ถ%าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค จะให%โอนเงินค�าหุ%นและเงินกู%ที่ตนมีอยู�ในสหกรณ นี้ไปยังสหกรณ ที่ตนได%ไปเข%าเป<นสมาชิกใหม�  
สหกรณ ก็จะจัดการโอนเงินค�าหุ%น  เงินกู%  และเงินฝาก 
ที่ได%กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 

ข�อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ�อื่น
ราชการในสังกัดตามข%อ 32 (2)  
เมื่อได%ปฏิบัติตามข%อกําหนดใน ข%อ 
สหกรณ ที่ตนเป<นสมาชิกอยู�เดิมได%โอนเงินค�าหุ%นให%สหกรณ นี้เสร็จสิ้นแล%ว

การรับโอนเงินค�าหุ%นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู�ในสหกรณ เดิมนั้น  ให%เป<นไปตามที่
กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 

ข�อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล 
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน%าช่ือ สัญชาติ และที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับ
แต�วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ข�อ 39. การตั้งผู�รับโอนประโยชน�
โอนประโยชน ในเงินค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแก�ความตาย โดยมอบไว%แก�
สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะพินัยกรรม
 ถ%าสมาชิกประสงค จะเพิกถอน หรือเป
ทําเป<นหนังสือตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให%สหกรณ ถือไว% 
 เมื่อสมาชิกตาย ให%สหกรณ แจ%งให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคก�อนทราบ สหกรณ จะ
จ�ายค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คื
ถ%ามิได%ตั้งไว% ก็คืนให%แก�บุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป<น
ทายาทผู%มีสิทธไิด%รับเงินจํานวนดังกล�าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข%อกําหนดในข%อ 
 
 
 
 ให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน ต�อสหกรณ ภายใน
กําหนดหนึ่งปVนับแต�วันที่สมาชิกตายหรือได%รับแจ%งจากสหกรณ   โดยให%แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง

สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ  
ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง

สมาชิกย�ายสังกัด  สมาชิกที่ย%าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค จะ

สมัครเข%าเป<นสมาชิกของสหกรณ ออมทรัพย ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ นั้นมีข%อบังคับให%รับเข%า
เป<นสมาชิกได%และคณะกรรมการดําเนินการได%มีมติให%รับเข%าเป<นสมาชิกแล%ว ถ%าสมาชิกนั้นมีความ

โอนเงินค�าหุ%นและเงินกู%ที่ตนมีอยู�ในสหกรณ นี้ไปยังสหกรณ ที่ตนได%ไปเข%าเป<นสมาชิกใหม�  
สหกรณ ก็จะจัดการโอนเงินค�าหุ%น  เงินกู%  และเงินฝาก (ถ%ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู�ต�อสหกรณ ให%ตามวิธีการ
ที่ได%กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  

การรับโอนสมาชิกสหกรณ�อื่น  สมาชิกสหกรณ ออมทรัพย อื่นซึ่งย%ายหรือโอนมารับ

32 (2)  หากประสงค จะสมัครเข%าเป<นสมาชิกก็ให%ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ       
เมื่อได%ปฏิบัติตามข%อกําหนดใน ข%อ 33  ครบถ%วนแล%ว  ก็จะได%สิทธใินฐานะสมาชิกตามข%อ 

กอยู�เดิมได%โอนเงินค�าหุ%นให%สหกรณ นี้เสร็จสิ้นแล%ว 
การรับโอนเงินค�าหุ%นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู�ในสหกรณ เดิมนั้น  ให%เป<นไปตามที่

กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  

การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน�าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู�
ช่ือสกุล คํานําหน%าช่ือ สัญชาติ และที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับ

การต้ังผู�รับโอนประโยชน� 
การตั้งผู�รับโอนประโยชน�  สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับ

โอนประโยชน ในเงินค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแก�ความตาย โดยมอบไว%แก�
สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะพินัยกรรม

ถ%าสมาชิกประสงค จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ทําไว%แล%วก็ต%อง
ทําเป<นหนังสือตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให%สหกรณ ถือไว%  

เมื่อสมาชิกตาย ให%สหกรณ แจ%งให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคก�อนทราบ สหกรณ จะ
จ�ายค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%แก�ผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ตั้งไว% หรือ
ถ%ามิได%ตั้งไว% ก็คืนให%แก�บุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป<น
ทายาทผู%มีสิทธไิด%รับเงินจํานวนดังกล�าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข%อกําหนดในข%อ 45 และข%อ 

ให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน ต�อสหกรณ ภายใน
กําหนดหนึ่งปVนับแต�วันที่สมาชิกตายหรือได%รับแจ%งจากสหกรณ   โดยให%แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง

ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง

สมาชิกที่ย%าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค จะ

สมัครเข%าเป<นสมาชิกของสหกรณ ออมทรัพย ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ นั้นมีข%อบังคับให%รับเข%า
เป<นสมาชิกได%และคณะกรรมการดําเนินการได%มีมติให%รับเข%าเป<นสมาชิกแล%ว ถ%าสมาชิกนั้นมีความ

โอนเงินค�าหุ%นและเงินกู%ที่ตนมีอยู�ในสหกรณ นี้ไปยังสหกรณ ที่ตนได%ไปเข%าเป<นสมาชิกใหม�  
ที่สมาชิกนั้นมีอยู�ต�อสหกรณ ให%ตามวิธีการ

สมาชิกสหกรณ ออมทรัพย อื่นซึ่งย%ายหรือโอนมารับ

หากประสงค จะสมัครเข%าเป<นสมาชิกก็ให%ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ       
ครบถ%วนแล%ว  ก็จะได%สิทธใินฐานะสมาชิกตามข%อ 35  ทั้งนี้  เมื่อ

การรับโอนเงินค�าหุ%นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู�ในสหกรณ เดิมนั้น  ให%เป<นไปตามที่

คํานําหน�าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู� สมาชิกคนใดมีการ

ช่ือสกุล คํานําหน%าช่ือ สัญชาติ และที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับ

สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับ

โอนประโยชน ในเงินค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแก�ความตาย โดยมอบไว%แก�
สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ลี่ยนแปลงการตั้งผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ทําไว%แล%วก็ต%อง

เมื่อสมาชิกตาย ให%สหกรณ แจ%งให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคก�อนทราบ สหกรณ จะ
นให%แก�ผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ตั้งไว% หรือ

ถ%ามิได%ตั้งไว% ก็คืนให%แก�บุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป<น
และข%อ 46 

ให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน ต�อสหกรณ ภายใน
กําหนดหนึ่งปVนับแต�วันที่สมาชิกตายหรือได%รับแจ%งจากสหกรณ   โดยให%แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง



ราชการออกให%แสดงว�าสมาชิกนั้น ๆ ได%ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด%วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว  สหกรณ จะจ�ายเงินผลประโยชน ดังกล�าวภายในสี่
สิบห%าวัน  ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชน ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน   หรือผู%ที่มีช่ือเป<นผู%รับโอน
ประโยชน ที่สมาชิกได%จัดทําให%สหกรณ ถือไว%ไม�มีตัวอยู�ก็ดี  เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองค
โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเป<นทุนสํารองของสหกรณ ทั้งสิ้น

ข�อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ  ดังต�อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก
(3) เป<นคนไร%ความสามารถ
(4) ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ
(6) ถูกให%ออกจากสหกรณ 
(7) ขาดคุณสมบัติตามข%อ 

ข�อ 41. การลาออกจากสหกรณ�
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ ได%  โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ  และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%ว   
จึงให%ถือว�าออกจากสหกรณ ได%
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให%ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หาก
สหกรณ ตามความในวรรคก�อนได% 
ด%วย 

ข�อ 42. การให�ออกจา
อย�างใดดังต�อไปนี้ 

 (1) ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า

 

ราชการออกให%แสดงว�าสมาชิกนั้น ๆ ได%ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด%วย เมื่อ
รได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว  สหกรณ จะจ�ายเงินผลประโยชน ดังกล�าวภายในสี่

สิบห%าวัน  ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชน ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน   หรือผู%ที่มีช่ือเป<นผู%รับโอน
ประโยชน ที่สมาชิกได%จัดทําให%สหกรณ ถือไว%ไม�มีตัวอยู�ก็ดี  เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองค
โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเป<นทุนสํารองของสหกรณ ทั้งสิ้น 

 

การขาดจากสมาชกิภาพ 
การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต%ข%อบังคับข%อ 44 สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพ    

ลาออก 
เป<นคนไร%ความสามารถ หรือเสมือนไร%ความสามารถ 
ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย 
ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตาม ข%อ 32 (2) ก  
ถูกให%ออกจากสหกรณ  
ขาดคุณสมบัติตามข%อ 31 

การลาออกจากสหกรณ�  สมาชิกผู%ไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%หรือผู%ค้ํา

ประกันอาจลาออกจากสหกรณ ได%  โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ  และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%ว   
จึงให%ถือว�าออกจากสหกรณ ได% 

ะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให%ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับ 
สหกรณ ตามความในวรรคก�อนได% แล%วให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

การให�ออกจากสหกรณ�  สมาชิกอาจถูกให%ออกจากสหกรณ เพราะเหตุอย�างหนึ่ง

ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า 

 

ราชการออกให%แสดงว�าสมาชิกนั้น ๆ ได%ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด%วย เมื่อ
รได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว  สหกรณ จะจ�ายเงินผลประโยชน ดังกล�าวภายในสี่

สิบห%าวัน  ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชน ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน   หรือผู%ที่มีช่ือเป<นผู%รับโอน
ประโยชน ที่สมาชิกได%จัดทําให%สหกรณ ถือไว%ไม�มีตัวอยู�ก็ดี  เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองคดีให%สหกรณ 

สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพ    

สมาชิกผู%ไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%หรือผู%ค้ํา

ประกันอาจลาออกจากสหกรณ ได%  โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ  และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%ว   

ะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให%ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับ ก็ให%ถือว�าออกจาก

แล%วให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

สมาชิกอาจถูกให%ออกจากสหกรณ เพราะเหตุอย�างหนึ่ง



(2) ขาดชําระค�าหุ%นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     
ทั้งนี้โดยมไิด%รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(3) นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุ�งหมายที่ให%เงินกู%นั้น
(4) ไม�จัดการแก%ไขหลักประกันสําหรับเงินกู%ที่เกิดบกพร�องให%คืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค%างส�งเงินงวดชําระหนี้  ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม�ให%ข%อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก�สหกรณ เมื่อสมัครเข%าเป<นสมาชิก หรือ

เมื่อจะก�อความผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%หรือผู%ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต�อ
สหกรณ อยู�แล%ว 

(7) จงใจฝiาฝjนไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข%อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณ หรือ  ของที่ประชุมกลุ�มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป<นเหตุให%เห็นว�าไม�ซื่อสัตย 
สุจริต แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�าโดยประการ
ใด ๆ  
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล�าว
ข%างต%นนี้และได%ลงมติให%สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู�ทั้งหมดในขณะนั้นแล%ว  ก็เป<นอันถือว�าสมาชิกนั้นถูกให%ออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกให%ออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณ ต�อที่ประชุมใหญ� โดยให%ยื่นอุทธรณ ต�อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ทราบมติการให%ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ�
ให%เป<นที่สุด 

ข�อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ว�าเพราะเหตุใด ๆ ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

อนึ่ง  ให%สหกรณ แจ%งเรื่องสมาชิกออกให%ประธานกลุ�ม 
ทราบโดยเร็ว 

ข�อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือย�าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม�มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย%าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข%อ 
ออกเพราะตายหรือเป<นคนไร%ความสามารถ หรือเสมือนไร%ความสามารถ หรือต%องคําพิพาก
ล%มละลาย  ถ%ามิได%ลาออกจาก
ต�อเมื่อมีหนี้สินไม�เกินค�าหุ%น  สมาชิกเช�นว�านั้นอาจได%รับเงินกู%จากสหกรณ ได%ตามระเบียบของสหกรณ 

 

ขาดชําระค�าหุ%นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     
ทั้งนี้โดยมไิด%รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

นําเงินกู%ไปใช%ผิดความมุ�งหมายที่ให%เงินกู%นั้น 
ไม�จัดการแก%ไขหลักประกันสําหรับเงินกู%ที่เกิดบกพร�องให%คืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
ค%างส�งเงินงวดชําระหนี้  ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสองเดือน  
ดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู%รายหนึ่ง ๆ 

ไม�ให%ข%อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก�สหกรณ เมื่อสมัครเข%าเป<นสมาชิก หรือ
ก�อความผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%หรือผู%ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต�อ

จงใจฝiาฝjนไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข%อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณ หรือ  ของที่ประชุมกลุ�มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป<นเหตุให%เห็นว�าไม�ซื่อสัตย 
สุจริต แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�าโดยประการ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล�าว
ข%างต%นนี้และได%ลงมติให%สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู�ทั้งหมดในขณะนั้นแล%ว  ก็เป<นอันถือว�าสมาชิกนั้นถูกให%ออกจากสหกรณ 

ให%ออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณ ต�อที่ประชุมใหญ� โดยให%ยื่นอุทธรณ ต�อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ทราบมติการให%ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ�

การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ ไม�

หตุใด ๆ ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง  ให%สหกรณ แจ%งเรื่องสมาชิกออกให%ประธานกลุ�ม (ถ%ามี) ซึ่งเกี่ยวข%องเสนอที่ประชุมกลุ�ม

สมาชิกท่ีโอน หรือย�าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม�มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย%าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข%อ 32 (2)  โดยไม�มีความผิด  เว%นแต�
ออกเพราะตายหรือเป<นคนไร%ความสามารถ หรือเสมือนไร%ความสามารถ หรือต%องคําพิพาก
ล%มละลาย  ถ%ามิได%ลาออกจากสหกรณ ด%วย  ก็ให%ถือว�าคงเป<นสมาชิกอยู� และจะงดชําระค�าหุ%
ต�อเมื่อมีหนี้สินไม�เกินค�าหุ%น  สมาชิกเช�นว�านั้นอาจได%รับเงินกู%จากสหกรณ ได%ตามระเบียบของสหกรณ 

 

ขาดชําระค�าหุ%นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     

ไม�จัดการแก%ไขหลักประกันสําหรับเงินกู%ที่เกิดบกพร�องให%คืนดีภายในระยะเวลาที่

ค%างส�งเงินงวดชําระหนี้  ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ยติดต�อกันเป<นเวลาถึงสองเดือน  
 

ไม�ให%ข%อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก�สหกรณ เมื่อสมัครเข%าเป<นสมาชิก หรือ
ก�อความผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ ในฐานะผู%กู%หรือผู%ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต�อ

จงใจฝiาฝjนไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข%อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณ หรือ  ของที่ประชุมกลุ�มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป<นเหตุให%เห็นว�าไม�ซื่อสัตย 
สุจริต แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�าโดยประการ   

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล�าว
ข%างต%นนี้และได%ลงมติให%สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยู�ทั้งหมดในขณะนั้นแล%ว  ก็เป<นอันถือว�าสมาชิกนั้นถูกให%ออกจากสหกรณ  

ให%ออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณ ต�อที่ประชุมใหญ� โดยให%ยื่นอุทธรณ ต�อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต�วันที่ทราบมติการให%ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ�

ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ ไม�

หตุใด ๆ ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
ซึ่งเกี่ยวข%องเสนอที่ประชุมกลุ�ม

สมาชิกท่ีโอน หรือย�าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม�มีความผิด    

โดยไม�มีความผิด  เว%นแต�
ออกเพราะตายหรือเป<นคนไร%ความสามารถ หรือเสมือนไร%ความสามารถ หรือต%องคําพิพากษาให%

สหกรณ ด%วย  ก็ให%ถือว�าคงเป<นสมาชิกอยู� และจะงดชําระค�าหุ%นได%ก็
ต�อเมื่อมีหนี้สินไม�เกินค�าหุ%น  สมาชิกเช�นว�านั้นอาจได%รับเงินกู%จากสหกรณ ได%ตามระเบียบของสหกรณ  



ข�อ 45. การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 
ให%ก�อนค�าหุ%นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนค%างจ�ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%แก�ผู%มีสิทธิได%รับ  โดยเฉพาะค�าหุ%นนั้นผู%มีสิทธิได%รับจะเรียกให%สหกรณ 
จ�ายคืนทันทโีดยไม�มีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่
ปVทางบัญชีที่ออกโดยได%รับเงินปfนผลและ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล%วก็ได%สุด
ให%ตามระเบียบของสหกรณ  
 ถ%าในปVใด จํานวนค�าหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบแห�งทุน
เรือนหุ%นของสหกรณ ตามที่มีอยู�ในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจ�ายคืนค�าหุ%น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในปVนั้นไว%จนถึงปVทา
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได%โอนหรือย%าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข%อ 
ความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันเป<นพิเศษ
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 
ฝาก เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%ตาม
กฎหมายล%มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 
เงินปfนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสห
สมควร โดยไม�มีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ปVที่ออกจากสหกรณ  
ภายหลังวันสิ้นปVโดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ�ได%พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปVก็ได% ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้

ในกรณีที่สหกรณ มีการดําเนินงานเป<นปกติให%จ�ายคืนค�าหุ%นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ%นที่ปรากฏใน
ข%อ 5 แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�
สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจ
แก�สมาชิก 

 

การคํานวณมูลค�าหุ%นตามวรรคก�อน ให%ใช%เกณฑ คํานวณ ดังนี้
มูลค�าต�อหุ%น  = ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด 
    
 

 

การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ จะจ�ายคืนค�าหุ%นที่สม
ให%ก�อนค�าหุ%นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนค%างจ�ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%แก�ผู%มีสิทธิได%รับ  โดยเฉพาะค�าหุ%นนั้นผู%มีสิทธิได%รับจะเรียกให%สหกรณ 
จ�ายคืนทันทโีดยไม�มีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให%จ�ายคืนหลังจากวันสิ้น
ปVทางบัญชีที่ออกโดยได%รับเงินปfนผลและ เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด%วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ�มีมติให%
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล%วก็ได%สุดแต�จะเลือก  ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ จะจ�ายคื

ถ%าในปVใด จํานวนค�าหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบแห�งทุน
เรือนหุ%นของสหกรณ ตามที่มีอยู�ในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจ�ายคืนค�าหุ%น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในปVนั้นไว%จนถึงปVทางบัญชีใหม� แต�เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได%โอนหรือย%าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข%อ 
ความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันเป<นพิเศษ 

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (4) สหกรณ จะจ�ายค�าหุ%น 
เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%ตาม

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ จะจ�ายค�าหุ%น 
เงินปfนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%ภายในเวลาอัน

ปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ปVที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกขอให%จ�ายค�าหุ%น
ภายหลังวันสิ้นปVโดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ�ได%พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปVก็ได% ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ จะจ�ายให%ตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีที่สหกรณ มีการดําเนินงานเป<นปกติให%จ�ายคืนค�าหุ%นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ%นที่ปรากฏใน
แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�

สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปRดบัญชีประจําปVและคํานวณมูลค�าหุ%นที่จะจ�ายคืน

การคํานวณมูลค�าหุ%นตามวรรคก�อน ให%ใช%เกณฑ คํานวณ ดังนี้ 
ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด

 จํานวนหุ%นทั้งสิ้น 

 

การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด

นั้น สหกรณ จะจ�ายคืนค�าหุ%นที่สมาชิกมีอยู�ในสหกรณ 
ให%ก�อนค�าหุ%นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนค%างจ�ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%แก�ผู%มีสิทธิได%รับ  โดยเฉพาะค�าหุ%นนั้นผู%มีสิทธิได%รับจะเรียกให%สหกรณ 

ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให%จ�ายคืนหลังจากวันสิ้น
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด%วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ�มีมติให%

แต�จะเลือก  ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ จะจ�ายคืน

ถ%าในปVใด จํานวนค�าหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบแห�งทุน
เรือนหุ%นของสหกรณ ตามที่มีอยู�ในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจ�ายคืนค�าหุ%น

งบัญชีใหม� แต�เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได%โอนหรือย%าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข%อ 32 (2) โดยไม�มี

สหกรณ จะจ�ายค�าหุ%น เงินรับ
เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%ตาม

นั้น สหกรณ จะจ�ายค�าหุ%น 
กรณ คืนให%ภายในเวลาอัน

หรือหากสมาชิกขอให%จ�ายค�าหุ%น
ภายหลังวันสิ้นปVโดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ�ได%พิจารณาจัดสรร

ยนั้นสหกรณ จะจ�ายให%ตามระเบียบของสหกรณ  
ในกรณีที่สหกรณ มีการดําเนินงานเป<นปกติให%จ�ายคืนค�าหุ%นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ%นที่ปรากฏใน

แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�
ปVและคํานวณมูลค�าหุ%นที่จะจ�ายคืน

หนี้สินทั้งหมด) 



ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 
หุ%นและเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ ขาดทุนให%นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม

เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ
มูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�า
กําหนดไว%ในข%อ 5 จนกว�าสหกรณ ไม�มียอดขาดทุนสะสม

ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา
ที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนดด%วย

ข�อ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต�องรับผิดต�อสหกรณ�
สมาชิกตามข%อ 45 นั้น ให%สหกรณ หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต%องรับผิดต�อสหกรณ ออกก�อน

ข�อ 47. กลุ�มสมาชิก 

ของที่ประชุมกลุ�ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ�ม 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ�มให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 

ข�อ 48. ความรับผิดของสมาชิก
จํานวนเงินค�าหุ%นที่ยังส�งใช%ไม�ครบมูลค�าหุ%นที่ตนถือ

 

ข�อ 49. สมาชิกสมทบ
เป<นสมาชิกสมทบด%วยความสมัครใจ 
ประจํา 

สหกรณ�มีสมาชิกสมทบ 
(ก)  สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป
(ข)  สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล

 

ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 
หุ%นและเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ ขาดทุนให%นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม

เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ
มูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต%องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ%นที่

จนกว�าสหกรณ ไม�มียอดขาดทุนสะสม 
ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา

ที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนดด%วย 

การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต�องรับผิดต�อสหกรณ� ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของ

นั้น ให%สหกรณ หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต%องรับผิดต�อสหกรณ ออกก�อน

กลุ�มสมาชิก 
 สหกรณ อาจจัดตั้งกลุ�มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ�ม การประชุมกลุ�ม กิจกรรม

ของที่ประชุมกลุ�ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ�ม การดํารงตําแหน�ง การพ%นจากตําแหน�ง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ�มให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ� 
ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ จํากัดเพียงไม�เกิน

จํานวนเงินค�าหุ%นที่ยังส�งใช%ไม�ครบมูลค�าหุ%นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ สหกรณ อาจรับสมาชิกสมทบได%ตามที่เห็นสมควร

เป<นสมาชิกสมทบด%วยความสมัครใจ และมีความประสงค จะใช%บริการต�าง 

สหกรณ�มีสมาชิกสมทบ 2 ประเภท ดังน้ี 
สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป 
สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล 

 

ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 5 ซึ่งอยู�ในบัญชีทุนเรือน
หุ%นและเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ ขาดทุนให%นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ
วจะต%องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ%นที่

ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา

ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของ

นั้น ให%สหกรณ หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต%องรับผิดต�อสหกรณ ออกก�อน 

สหกรณ อาจจัดตั้งกลุ�มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ�ม การประชุมกลุ�ม กิจกรรม

การดํารงตําแหน�ง การพ%นจากตําแหน�ง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ�มให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของสหกรณ  

สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ จํากัดเพียงไม�เกิน

สหกรณ อาจรับสมาชิกสมทบได%ตามที่เห็นสมควร โดยต%องสมัครเข%า

 ๆ ของสหกรณ เป<นการ



ข�อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(ก)  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป  

คุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ 
(2) เป<นบุคคลธรรมดา
(3) มีภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดเชียงใหม�
(4) เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป<นผู%ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

สหกรณ  
(6) มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน

(ข)  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ 
(2) เป<นบุคคลธรรมดา
(3) เป<นคู�สมรสที่จดทะเบียนถูกต%องตามกฎหมาย หรือเป<นทายาทโดยธรรม

ตาม ปพพ. มาตรา 1629 หรือบุคคลที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงโดยระบุชื่อผู%รับประโยชน ไว%
(4) เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป<นผู%ที่จะปฏิ

สหกรณ  
(6) มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิ

ข�อ 51. การได�เข�าเปBนสมาชิกสมทบ
สหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว% โดยต%องมีสมาชิกสหกรณ นี้ไม�น%อยกว�าสองคนรับรอง
ดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%องตามที่กําหนดในข%อ 
ทั้งเห็นเป<นการสมควรแล%วก็ให%
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามที่จะถือครบถ%วน

เมื่อสมาชิกสมทบได%ปฏิบัติตามวรรคก�อนแล%วย�อมได%สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ

ข�อ 52. ค�าธรรมเนียมแรกเข�าของสมาชิกสมทบ
ค�าธรรมเนียมแรกเข%าให%แก�สหกรณ 
สหกรณ  จะเรียกคืนไม�ได%ไม�ว�าด%วยกรณใีด ๆ

 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต%องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป  สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปต%องมี

เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ  
เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข%อ 
มีภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดเชียงใหม� 
เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม 
เป<นผู%ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล  สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคลต%องมี

เป<นผู%เห็นชอบในวัตถุประสงค ของสหกรณ  
เป<นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามข%
เป<นคู�สมรสที่จดทะเบียนถูกต%องตามกฎหมาย หรือเป<นทายาทโดยธรรม

หรือบุคคลที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงโดยระบุชื่อผู%รับประโยชน ไว%
เป<นผู%ที่มีความประพฤติดีงาม 
เป<นผู%ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิ

การได�เข�าเปBนสมาชิกสมทบ ผู%ประสงค สมัครเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%องยื่นใบสมัครถึง

สหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว% โดยต%องมีสมาชิกสหกรณ นี้ไม�น%อยกว�าสองคนรับรอง
ดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%องตามที่กําหนดในข%อ 
ทั้งเห็นเป<นการสมควรแล%วก็ให%รับเข%าเป<นสมาชิกสมทบได% และต%องจัดให%ผู%สมัครได%ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามที่จะถือครบถ%วน

เมื่อสมาชิกสมทบได%ปฏิบัติตามวรรคก�อนแล%วย�อมได%สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ

ค�าธรรมเนียมแรกเข�าของสมาชิกสมทบ ผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%องชําระ

ค�าธรรมเนียมแรกเข%าให%แก�สหกรณ  คนละ ห%าสิบ บาท ค�าธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือว�าเป<
จะเรียกคืนไม�ได%ไม�ว�าด%วยกรณใีด ๆ 

 

สมาชิกสมทบต%องมีคุณสมบัติดังนี้ 

สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไปต%องมี

ที่ขาดคุณสมบัติตามข%อ 32 

ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน 

สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคลต%องมี

ที่ขาดคุณสมบัติตามข%อ 32 
เป<นคู�สมรสที่จดทะเบียนถูกต%องตามกฎหมาย หรือเป<นทายาทโดยธรรม

หรือบุคคลที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงโดยระบุชื่อผู%รับประโยชน ไว% 

บัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

มไิด%เป<นสมาชิกในสหกรณ ออมทรัพย อื่นที่มีวัตถุประสงค ในการให%กู%ยืมเงิน 

ผู%ประสงค สมัครเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%องยื่นใบสมัครถึง

สหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว% โดยต%องมีสมาชิกสหกรณ นี้ไม�น%อยกว�าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได%สอบสวนพิจารณาเห็นว�าผู%สมัครมีคุณสมบัติถูกต%องตามที่กําหนดในข%อ 50 (ก) และ (ข) 

รับเข%าเป<นสมาชิกสมทบได% และต%องจัดให%ผู%สมัครได%ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%าและค�าหุ%นตามที่จะถือครบถ%วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได%ปฏิบัติตามวรรคก�อนแล%วย�อมได%สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ 

ผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิกสมทบต%องชําระ

ค�าธรรมเนียมแรกเข%านี้ให%ถือว�าเป<นรายได%ของ



ข�อ 53. สิทธิและหน�าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน�าท่ีเฉพาะใน
ส�วนท่ีไม�ขัดกับกฎหมายสหกรณ� 

(ก)  สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป  มีดังนี้ 

(1) ให%สิทธใินการถือหุ%นเมื่อแรกเข%า 1 หุ%น 
(2) ให%สิทธใินการฝากเงินกับสหกรณ  
(3) ให%สิทธิได%รับเงินช�วยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ว�าด%วยการสงเคราะห เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ  พ.ศ.2547 และว�าด%วย
กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 

หน�าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป  มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ  
(2)  เข%าร�วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ นัดหมาย 
(3)  ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อให%สหกรณ เป<นองค กรที่เข%มแข็ง 
(4)  สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ  
(5)  ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง 

และม่ันคง 
สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป  มีดังนี้ 

(1)  ไม�ให%สิทธใินการกู%เงินสหกรณ  
(2)  ไม�ให%นับช่ือของสมาชิกสมทบเข%าเป<นองค ประชุม 
(3)  ไม�ให%สิทธใินการออกเสียง 
(4)  ไม�ให%สิทธิเป<นกรรมการสหกรณ  

(ข)  สิทธใินฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังน้ี 

(1)  ให%สิทธใินการถือหุ%นเมื่อแรกเข%า 1 หุ%น เว%นแต�ได%รับการโอนหุ%นจากสมาชิกสามัญ
ทั้งจํานวนหรือบางส�วนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานง ในกรณีที่สมาชิกสามัญถึงแก�กรรม 

(2)  ให%สิทธิในการรับโอนหุ%นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางส�วนตามจํานวนที่
สมาชิกสามัญแสดงเจตจํานง 

(3)  ให%สิทธใินการฝากเงินกับสหกรณ  
(4)  ให%สิทธใินการกู%ยืมเงินจากสหกรณ  ทั้งนี้ไม�เกินร%อยละ 90 ของทุนเรือนหุ%น 
(5)  ให%สิทธิได%รับเงินช�วยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ ออมทรัพย ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด ว�าด%วยการสงเคราะห เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ  พ.ศ.2547 และว�าด%วย
กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 

  



หน�าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ
(1)  ปฏิบัติตามก
(2)  เข%าร�วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ นัดหมาย
(3)  ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  
(4)  สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ 
(5)  ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง

และม่ันคง 

สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิกสมทบ
(1)  ไม�ให%นับช่ือของสมาชิกสมทบเข%าเป<นองค ประชุม
(2)  ไม�ให%สิทธใินการออกเสียง
(3)  ไม�ให%สิทธิเป<นกรรมการสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
* ข%อ 53. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

หน�าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล  มีดังนี้ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
เข%าร�วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ นัดหมาย 
ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อให%สหกรณ เป<นองค กรที่เข%มแข็ง
สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ  
ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง

สมาชิกไม�มีสิทธใินฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล  มีดังนี้

ไม�ให%นับช่ือของสมาชิกสมทบเข%าเป<นองค ประชุม 
ไม�ให%สิทธใินการออกเสียง 
ไม�ให%สิทธิเป<นกรรมการสหกรณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2560

หมาย ระเบียบ ข%อบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ  

เพื่อให%สหกรณ เป<นองค กรที่เข%มแข็ง 

ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณ ให%เจริญรุ�งเรือง 

มีดังนี้ 

    
60 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2560



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ
ข�อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป<นคนไร%ความสามารถหรือเสมือนไร%ความสามารถ
(3) ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ และได%รับอนุญาตแล%ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข%อบังคับข%อ 
(6) ถูกให%ออกจากสหกรณ 

ข�อ 55. การลาออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ
ได% โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%
สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%วจึงให%ถือว�าออกจากสหกรณ ได%

ข�อ 56. การให�ออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปนี้ 

(1) ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า
(2) ไม�ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 
(4) แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�า

โดยประการใด ๆ 

ข�อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู�ของสมาชิกสมทบ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติและที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับแต�วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ข�อ 58. การตั้งผู�รับโอนประโยชน�ของสมาชิกสมทบ
หนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับโอนประโยชน ในเงินค�าหุ%น
ความตาย โดยมอบไว%แก�สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม 
 ถ%าสมาชิกสมทบประสงค จะเพิกถอน
เป<นหนังสือตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให%สหกรณ ถือไว% 
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย�อมขาดจากสมาชิกภาพ

เป<นคนไร%ความสามารถหรือเสมือนไร%ความสามารถ 
ต%องคําพิพากษาให%ล%มละลาย 
ลาออกจากสหกรณ และได%รับอนุญาตแล%ว 
ขาดคุณสมบัติตามข%อบังคับข%อ 50 
ถูกให%ออกจากสหกรณ  

การลาออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ 

ได% โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%
สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%วจึงให%ถือว�าออกจากสหกรณ ได%

การให�ออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให%อ

ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%า 
ไม�ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 
แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�า

การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติและที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับแต�วันที่มีการ

การตั้งผู�รับโอนประโยชน�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนเป<นผู%รับโอนประโยชน ในเงินค�าหุ%น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแก�
ความตาย โดยมอบไว%แก�สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะ

ถ%าสมาชิกสมทบประสงค จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ทําไว%แล%ว  ต%องทํา
เป<นหนังสือตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให%สหกรณ ถือไว%  

 

หน%า  3 

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบย�อมขาดจากสมาชิกภาพ

สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ 

ได% โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได%
สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป<นการชอบด%วยข%อบังคับและอนุญาตแล%วจึงให%ถือว�าออกจากสหกรณ ได% 

สมาชิกสมทบอาจถูกให%ออกจากสหกรณ 

ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ  
แสดงตนเป<นปฏิปfกษ หรือทําให%เสื่อมเสียต�อสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ  ไม�ว�า

สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติและที่อยู� ต%องแจ%งให%สหกรณ ทราบภายในสิบห%าวันนับแต�วันที่มีการ

สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคล

เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแก�
ความตาย โดยมอบไว%แก�สหกรณ เป<นหลักฐาน หนังสือตั้งผู%รับโอนประโยชน ดังว�านี้ต%องทําตามลักษณะ

หรือเปลี่ยนแปลงผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ทําไว%แล%ว  ต%องทํา



 ข%อบังคับสหกรณ    หน%า  4 

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  
 

 เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให%สหกรณ แจ%งให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคก�อนทราบ  และ
สหกรณ   จะจ�ายเงินค�าหุ%น  เงินรับฝาก  เงินปfนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน หรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู%ตายมีอยู�ในสหกรณ ให%แก�ผู%รับโอนประโยชน ที่ได%ตั้งไว%  หรือถ%ามิได%ตั้งไว%  ก็คืน
ให%แก�บุคคลที่ได%นําหลักฐานมาแสดงให%เป<นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป<นทายาทของผู%มีสิทธิ
ได%รับเงินจํานวนดังกล�าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข%อกําหนดในข%อ  59  และข%อ  60 
 ให%ผู%รับโอนประโยชน ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน ต�อสหกรณ ภายใน
กําหนดหนึ่งปVนับแต�วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได%รับแจ%งจากสหกรณ   โดยให%แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให%แสดงว�าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได%ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด%วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได%พิจารณาและอนุมัติแล%ว  สหกรณ จะจ�ายเงินผลประโยชน ดังกล�าวภายใน  
สี่สิบห%าวัน ในกรณีผู%มีสิทธิรับเงินผลประโยชน ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผู%ที่มีช่ือเป<นผู%รับโอน
ประโยชน ที่สมาชิกสมทบได%จัดทําให%สหกรณ ถือไว%ไม�มีตัวอยู�ก็ดี เมื่อพ%นกําหนดอายุความฟhองคดีให%
สหกรณ โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเป<นทุนสํารองของสหกรณ ทั้งสิ้น 

ข�อ 59. การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ จะจ�ายคืนค�าหุ%นที่สมาชิกสมทบ
มีอยู�ในสหกรณ  ให%ก�อนค�าหุ%นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร%อมด%วยเงินปfนผลและเงินเฉลี่ย
คืนค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%แก�ผู%มีสิทธไิด%รับ  โดยเฉพาะค�าหุ%นนั้นผู%มีสิทธิ
ได%รับจะเรียกให%สหกรณ จ�ายคืนทันทโีดยไม�มีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้น  หรือจะเรียก
ให%จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นปVทางบัญชีที่ออกโดยได%รับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกนั้นด%วยใน
เมื่อที่ประชุมใหญ�มีมติให%จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล%วก็ได%สุดแต�จะเลือก ส�วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ จะจ�ายคืนให%ตามระเบียบของสหกรณ  
 ถ%าในปVใด จํานวนค�าหุ%นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร%อยละสิบ
แห�งทุนเรือนหุ%นของสหกรณ ตามที่มีอยู�ในวันต%นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให%รอการจ�าย
คืนค�าหุ%นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในปVนั้นไว%จนถึงปVทางบัญชีใหม� 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (3) สหกรณ จะจ�ายค�าหุ%น เงิน
รับฝาก เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%
ตามกฎหมายล%มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข%อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ จะจ�ายค�า
หุ%น เงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค%างจ�ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ คืนให%
ภายในเวลาอัน สมควรโดยไม�มีเงินปfนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ปVที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิก
สมทบขอให%จ�ายค�าหุ%น ภายหลังวันสิ้นปV โดยขอรับเงินปfนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญ�ได%พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVก็ได% ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ จะจ�ายให%ตาม
ระเบียบของสหกรณ  



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

 ในกรณีที่สหกรณ มีการดําเนินงานเป<นปกติให%จ�ายคื
ข%อ 5 แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�
สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปRดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลค�าหุ%นที่จะจ�ายคืน
แก�สมาชิก 

 

การคํานวณมูลค�าหุ%นตามวรรคก�อน 
มูลค�าต�อหุ%น  = ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด 
    
 
 

 ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ 
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 
หุ%นและเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ ขาดทุนให%นําไ
 เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ
มูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต%องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ%นที่
กําหนดไว%ในข%อ 5 จนกว�าสหกรณ ไม�มียอดขาดทุนสะสม
 ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา
ที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนดด%วย

ข�อ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับผิดต�อสหกรณ�
ของสมาชิกสมทบตามข%อ 59 
ก�อน 

ข�อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก
สหกรณ ไม�ว�าเพราะเหตุใด ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

ในกรณีที่สหกรณ มีการดําเนินงานเป<นปกติให%จ�ายคืนค�าหุ%นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ%นที่ปรากฏใน
แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�

สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปRดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลค�าหุ%นที่จะจ�ายคืน

การคํานวณมูลค�าหุ%นตามวรรคก�อน ให%ใช%เกณฑ คํานวณ ดังนี้ 
ทุนเรือนหุ%นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด

       จํานวนหุ%นทั้งสิ้น 

ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ 
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 
หุ%นและเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ ขาดทุนให%นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม

เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ
มูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต%องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ%นที่

จนกว�าสหกรณ ไม�มียอดขาดทุนสะสม 
ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา

ที่นายทะเบียนสหกรณ กําหนดด%วย 

การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต�องรับผิดต�อสหกรณ� ในการจ�ายคืนจํานวนเงิน

59 นั้น ให%สหกรณ หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต%องรับผิดต�อสหกรณ ออก

การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก

สหกรณ ไม�ว�าเพราะเหตุใด ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

 

หน%า  5 

นค�าหุ%นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ%นที่ปรากฏใน
แต�กรณีที่สหกรณ ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน%มจะขาดทุนสะสม  ให%ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ%นแก�

สมาชิกที่พ%นจากสมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปRดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลค�าหุ%นที่จะจ�ายคืน

หนี้สินทั้งหมด) 

ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ ไม�ต%องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�
ต%องเปRดเผยการคํานวณมูลค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นที่จะจ�ายคืนสมาชิกไว%และให%ผู%สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต�องบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ%นที่กําหนดในข%อบังคับข%อ 5 ซึ่งอยู�ในบัญชีทุนเรือน

ปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
เมื่อสหกรณ มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นแล%ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ ต%องคํานวณ

มูลค�าเงินค�าหุ%นจ�ายคืนต�อหุ%นให%เป<นปfจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต%องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ%นที่

ในกรณีสหกรณ ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ%นให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนํา

ในการจ�ายคืนจํานวนเงิน

ให%สหกรณ หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต%องรับผิดต�อสหกรณ ออก

ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก

สหกรณ ไม�ว�าเพราะเหตุใด ให%คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 



 ข%อบังคับสหกรณ    หน%า  6 

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ� 

ข�อ 62. การประชุมใหญ�สามัญ ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณ นัดสมาชิกมาประชุมกันเป<นการ

ประชุมใหญ�สามัญครั้งแรกภายในเก%าสิบวันนับแต�วันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให%แก�คณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญ�สามัญครั้งต�อไป ให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปVละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร%อยห%าสิบวันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ  

ข�อ 63. การประชุมใหญ�วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ�วิสามัญเมื่อใด

ก็ได% แต�ถ%านายทะเบียนสหกรณ มีหนังสือแจ%งให%เรียกประชุมใหญ�วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ ขาดทุน
เกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ%นที่ชําระแล%ว ต%องเรียกประชุมใหญ�วิสามัญโดยมิชักช%า แต�ไม�เกินสามสิบวัน
นับแต�วันที่สหกรณ ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม�น%อยกว�าหนึ่งในห%าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน 
หรือ  ผู%แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม�น%อยกว�าหนึ่งในห%าของจํานวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น%อยกว�าห%า
สิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร%องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ให%เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ
เมื่อใดก็ได% และให%คณะ กรรมการดําเนินการสหกรณ เรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต�
วันที่รับคําร%องขอ ถ%าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ไม�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล�าว  ให%นายทะเบียนสหกรณ หรือเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมายมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ�วิสามัญได%ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข�อ 64. การประชุมใหญ�โดยผู�แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ มีสมาชิกเกินกว�า 500 คน ให%การ

ประชุมใหญ�ประกอบด%วยผู%แทนสมาชิกเท�านั้น 

  



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 65 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน�งผู�แทนสมาชิก
 

(1)  สมาชิกสามัญเท�านั้นมีสิทธไิด%รับเลือกตั้งเป<นผู%แทนสมาชิก
(2)  การเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกคราวหนึ่ง

ใหญ�สามัญของสหกรณ  และให%ประธานกลุ�ม หรือเลขานุการกลุ�ม
ผู%แทนสมาชิกในกลุ�มของตนต�อสหกรณ โดยมิชักช%า
กลุ�มให%ทราบ โดยให%มีผลบังคับนับแต�วัน

(3)  ให%ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก
20 คน ต�อผู%แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ%าเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินกึ่งให%เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน ในจํานวนนี้ให%ประธานกลุ�ม
รวมอยู�ในจํานวนผู%แทนสมาชิกที่กลุ�มพึงเลือกตั้งได%

อนึ่ง จํานวนผู%แทนสมาชิกจะมีน%อยกว�าหนึ่งร%อยคนไม�ได%
 ให%ผู%แทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละหนึ่งปVทางบัญชีของสหกรณ  ถ%ายังไม�มีการ

เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกใหม� ก็ให%ผู%แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน แต�ต%องไม�เกินหนึ่ง
ร%อยห%าสิบวันนับตั้งแต�วันสิ้นปVทางบัญชี 

    
* ข%อ 65. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน�งผู�แทนสมาชิก 

สมาชิกสามัญเท�านั้นมีสิทธไิด%รับเลือกตั้งเป<นผู%แทนสมาชิก
การเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให%กระทําในที่ประชุมกลุ�มก�อนการประชุม

ใหญ�สามัญของสหกรณ  และให%ประธานกลุ�ม หรือเลขานุการกลุ�ม (ถ%ามี) หรือตัวแทนกลุ�มแจ%งรายช่ือ
ผู%แทนสมาชิกในกลุ�มของตนต�อสหกรณ โดยมิชักช%า และให%สหกรณ จัดให%มีประกาศแจ%งรายช่ือผู%แทน

ให%ทราบ โดยให%มีผลบังคับนับแต�วันประกาศ 
ให%ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก

คน ต�อผู%แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ%าเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินกึ่งให%เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน ในจํานวนนี้ให%ประธานกลุ�ม (ถ%ามี) หรือตัวแทนกลุ�มเป<นผู%แทนสมาชิกโดยตําแหน�ง โดยให%นับ
รวมอยู�ในจํานวนผู%แทนสมาชิกที่กลุ�มพึงเลือกตั้งได% 

อนึ่ง จํานวนผู%แทนสมาชิกจะมีน%อยกว�าหนึ่งร%อยคนไม�ได% 
ให%ผู%แทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละหนึ่งปVทางบัญชีของสหกรณ  ถ%ายังไม�มีการ

ก็ให%ผู%แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน แต�ต%องไม�เกินหนึ่ง
แต�วันสิ้นปVทางบัญชี (วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ ฯ คือวันที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2560

หน%า  7 

สมาชิกสามัญเท�านั้นมีสิทธไิด%รับเลือกตั้งเป<นผู%แทนสมาชิก 
ๆ ให%กระทําในที่ประชุมกลุ�มก�อนการประชุม

หรือตัวแทนกลุ�มแจ%งรายช่ือ
และให%สหกรณ จัดให%มีประกาศแจ%งรายช่ือผู%แทน

ให%ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก 
คน ต�อผู%แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ%าเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินกึ่งให%เลือกตั้งผู%แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก

หรือตัวแทนกลุ�มเป<นผู%แทนสมาชิกโดยตําแหน�ง โดยให%นับ

ให%ผู%แทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละหนึ่งปVทางบัญชีของสหกรณ  ถ%ายังไม�มีการ
ก็ให%ผู%แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน แต�ต%องไม�เกินหนึ่ง

วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ ฯ คือวันที่ 30 กันยายนของทุกปV) 

    
60 เมื่อวันที ่9 ตุลาคม 2560 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 66. การพ�นจากตําแหน�ง
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกใหม�
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต�อที่ประชุมกลุ�มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ�มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ�มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข�อ 67. ตําแหน�งผู�แทนสมาชิกว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ
ตําแหน�งไม�ว�าด%วยประการใด ๆ 
ในสี่ของจํานวน ผู%แทนสมาชิกทั้งหมด
จํานวนที่ว�างลง และให%ผู%แทนสมาชิกที่ได%รับเลือกตั้งอยู�ในตําแหน�งได%เพียงเท�าที่กําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยู�ได% 

ข�อ 68. การแจ�งกําหนดการประชุมใหญ�
แจ%งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให%บรรดาสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทราบล�วงหน%าไ
เจ็ดวัน แต�ถ%าการประชุมนั้นเป<นการด�วน อาจแจ%งล�วงหน%าได%ตามสมควร
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป<
กรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบล�วงหน%า ในโอกาสเดีย
หรือผู%แทนสมาชิกทราบด%วย 

ข�อ 69. องค�ประชุมในการประชุมใหญ�
ไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน ในกรณีเป<นการประชุมใหญ�
โดยผู%แทนสมาชิกต%องมีผู%แทนสมาชิกมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคนจึงจะเป<
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�โดยผู%แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข%าร�วมประชุมใหญ�ในฐานะผู%
สังเกตการณ ได% แต�ไม�มีสิทธินับเป<นองค ประชุม หรือออกเสียงและได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการ
ดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ�  สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให%ผู%อื่นมาประชุมแทนตนไม�ได%

 ข�อ 70. การนัดประชุมใหญ�คร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ�

ผู%แทนสมาชิกแล%วแต�กรณี มาประชุมไม�ครบองค ประชุม

แต�วันที่นัด 

  

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

การพ�นจากตําแหน�ง ผู%แทนสมาชิกพ%นจากตําแหน�ง เมื่อ 

ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกใหม� 
ลาออกโดยยื่นใบลาออกต�อที่ประชุมกลุ�มซึ่งตนสังกัด 
ออกจากกลุ�มที่ตนสังกัด 
ขาดจากสมาชิกภาพ 
ที่ประชุมกลุ�มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ตําแหน�งผู�แทนสมาชิกว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ ถ%าผู%แทนสมาชิกพ%นจาก

ๆ จนทําให%จํานวนผู%แทนสมาชิกเหลือไม�ถึงหนึ่งร%อยคนหรือเหลือไม�ถึงสาม
ในสี่ของจํานวน ผู%แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให%ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกให%ครบตาม

สมาชิกที่ได%รับเลือกตั้งอยู�ในตําแหน�งได%เพียงเท�าที่กําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตน

การแจ�งกําหนดการประชุมใหญ� เมื่อมีการประชุมใหญ�ทุกคราว

แจ%งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให%บรรดาสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทราบล�วงหน%าไ
แต�ถ%าการประชุมนั้นเป<นการด�วน อาจแจ%งล�วงหน%าได%ตามสมควร ทั้งนี้ให%ประธานกรรมการหรือ

รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ เป<นผู%ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น และต%องแจ%งให%เจ%าหน%าที่จาก
กรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบล�วงหน%า ในโอกาสเดีย

องค�ประชุมในการประชุมใหญ� การประชุมใหญ�ของสหกรณ ต%องมีสมาชิกมาประชุม

ไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน ในกรณีเป<นการประชุมใหญ�
โดยผู%แทนสมาชิกต%องมีผู%แทนสมาชิกมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคนจึงจะเป<นองค ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�โดยผู%แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข%าร�วมประชุมใหญ�ในฐานะผู%
แต�ไม�มีสิทธินับเป<นองค ประชุม หรือออกเสียงและได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการ

สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให%ผู%อื่นมาประชุมแทนตนไม�ได%

การนัดประชุมใหญ�คร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ�

ผู%แทนสมาชิกแล%วแต�กรณี มาประชุมไม�ครบองค ประชุม ให%นัดประชุมใหญ�อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับ
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ถ%าผู%แทนสมาชิกพ%นจาก

ทนสมาชิกเหลือไม�ถึงหนึ่งร%อยคนหรือเหลือไม�ถึงสาม
ก็ให%ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู%แทนสมาชิกให%ครบตาม

สมาชิกที่ได%รับเลือกตั้งอยู�ในตําแหน�งได%เพียงเท�าที่กําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตน

เมื่อมีการประชุมใหญ�ทุกคราว ให%สหกรณ มีหนังสือ

แจ%งวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให%บรรดาสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทราบล�วงหน%าไม�น%อยกว�า
ทั้งนี้ให%ประธานกรรมการหรือ
และต%องแจ%งให%เจ%าหน%าที่จาก

กรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบล�วงหน%า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ%งให%สมาชิก

การประชุมใหญ�ของสหกรณ ต%องมีสมาชิกมาประชุม

ไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน ในกรณีเป<นการประชุมใหญ�
โดยผู%แทนสมาชิกต%องมีผู%แทนสมาชิกมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู%แทนสมาชิกทั้งหมด

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�โดยผู%แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข%าร�วมประชุมใหญ�ในฐานะผู%
แต�ไม�มีสิทธินับเป<นองค ประชุม หรือออกเสียงและได%รับเลือกตั้งเป<นกรรมการ

สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให%ผู%อื่นมาประชุมแทนตนไม�ได% 

การนัดประชุมใหญ�คร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ� ถ%าสมาชิกหรือ

ให%นัดประชุมใหญ�อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับ



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ประชุมใหญ�ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ%ามิใช�การประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทน
สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุมแล%ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกแล%วแต�กรณีมาประชุมไม�น%อยกว�า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม�น%อยกว�าสามสิบคนก็
ประชุม  แต�ถ%าเป<นการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม�ถึงที่จะเป<นองค ประชุมตามที่กล�าวในข%อ 
ก็ให%งดประชุม 

ข�อ 71. อํานาจหน�าท่ีของท่ีประชุมใหญ�
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข%าใหม� สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผู%แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข%ออุทธรณ ของผู%สมัครซึ่งมิได%รับเลือ
สหกรณ  

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู%ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล 
(4) รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ จากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปVจากผู%ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู%ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ อาจกู%ยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 
(9) กําหนดค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก

ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณ นี้เป<นสมาชิกอยู�
(12) พิ เคราะห และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  

รองนายทะเบียนสหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ คิดจะทําเป<นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค ของสหกรณ  

(14) พิจารณากําหนดและแก%ไขเพิ่มเติมระเบียบว�าด%วยการใช%ทุนสาธารณประโยชน 

    
* ข%อ 71. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

ประชุมใหญ�ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ%ามิใช�การประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทน
สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุมแล%ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกแล%วแต�กรณีมาประชุมไม�น%อยกว�า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม�น%อยกว�าสามสิบคนก็
ประชุม  แต�ถ%าเป<นการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม�ถึงที่จะเป<นองค ประชุมตามที่กล�าวในข%อ 

อํานาจหน�าท่ีของท่ีประชุมใหญ� ที่ประชุมใหญ�มีอํานาจหน%าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง

ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 
รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข%าใหม� สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผู%แทน

สมาชิก และวินิจฉัยข%ออุทธรณ ของผู%สมัครซึ่งมิได%รับเลือกเข%าเป<นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให%ออกจาก

พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู%ตรวจสอบกิจการ
พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ 
รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ จากคณะกรรมการ

สอบประจําปVจากผู%ตรวจสอบกิจการ 
พิจารณากําหนดบําเหน็จค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู%ตรวจสอบกิจการ
พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ อาจกู%ยืมหรือค้ําประกัน
อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ 
พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ  
กําหนดค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก และค�าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
พิจารณาแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ 
รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย และ

สหกรณ นี้เป<นสมาชิกอยู� 
พิ เคราะห และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  

สหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียน

กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ คิดจะทําเป<นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

พิจารณากําหนดและแก%ไขเพิ่มเติมระเบียบว�าด%วยการใช%ทุนสาธารณประโยชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที ่
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ประชุมใหญ�ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ%ามิใช�การประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทน
สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุมแล%ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกแล%วแต�กรณีมาประชุมไม�น%อยกว�า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม�น%อยกว�าสามสิบคนก็ให%ถือเป<นองค 
ประชุม  แต�ถ%าเป<นการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม�ถึงที่จะเป<นองค ประชุมตามที่กล�าวในข%อ 69 วรรคแรก  

ที่ประชุมใหญ�มีอํานาจหน%าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข%าใหม� สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผู%แทน
กเข%าเป<นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให%ออกจาก

พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู%ตรวจสอบกิจการ 
และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ  

รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ จากคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดบําเหน็จค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู%ตรวจสอบกิจการ 
พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ อาจกู%ยืมหรือค้ําประกัน 
อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ  

และค�าเบี้ยประชุมของกรรมการ

รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย และ             

พิ เคราะห และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ               
สหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียน

กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ คิดจะทําเป<นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

พิจารณากําหนดและแก%ไขเพิ่มเติมระเบียบว�าด%วยการใช%ทุนสาธารณประโยชน  

    
เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2557 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 72. คณะกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก

ให%กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว�างกันเองขึ้นดํารงตําแหน�งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

ห%ามไม�ให%บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต�อไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เว%นแต�เป<นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต�อหน%าที่
(3) เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหน�ง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมตใิห%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ต�อหน%าที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําร

สองปVทางบัญชีนับแต�ปVที่ผิดนัดถึงปVที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว%นแต�การผิดนัดนั้นมิได%เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง 

(6) ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณ นี้
(7) เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ 
(8) อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

คดีอาญา  คดีแพ�ง  คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(9) เป<นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
(10) เคยถูกให%ออกจากสหกรณ ไม�ว�ากรณใีด ๆ

 
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการ ให%สหกรณ มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด%วย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก สิบสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งจากสมาชิก
ให%กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว�างกันเองขึ้นดํารงตําแหน�งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ และปRดประกาศให%
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ  

ห%ามไม�ให%บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต�อไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่กรรมการดําเนินการ
เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เว%นแต�เป<นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานของรัฐ

รือเอกชนฐานทุจริตต�อหน%าที่ 
เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหน�ง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ  
เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมตใิห%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริต

สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ย 
สองปVทางบัญชีนับแต�ปVที่ผิดนัดถึงปVที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว%นแต�การผิดนัดนั้นมิได%เกิดขึ้นจาก

ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณ นี้ 
เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ  

ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ
คดีอาญา  คดีแพ�ง  คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

เป<นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
เคยถูกให%ออกจากสหกรณ ไม�ว�ากรณใีด ๆ 

 

หน%า  10 

ให%สหกรณ มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด%วย

ซึ่งที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งจากสมาชิก 
ให%กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว�างกันเองขึ้นดํารงตําแหน�งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ และปRดประกาศให%

ห%ามไม�ให%บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต�อไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่กรรมการดําเนินการ 
เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เว%นแต�เป<นโทษสําหรับ

เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานของรัฐ 

เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหน�ง

เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมตใิห%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ะหนี้ ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปVทางบัญชีนับแต�ปVที่ผิดนัดถึงปVที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว%นแต�การผิดนัดนั้นมิได%เกิดขึ้นจาก

 
ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

เป<นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 73. อํานาจหน�าท่ีของกรรมการดําเนินการแต�ละตําแหน�ง
(ก) ประธานกรรมการ

(1) เป<นประธานในที่ประชุมใหญ�และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล�าวให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย
และอยู�ในวัตถุประสงค ของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต�าง ๆ ในนามสหกรณ ตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับ
นี้ 

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%
กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ

(ข) รองประธานกรรมการ
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน%าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 

เมื่อประธานกรรมการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได% หรือเมื่อตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให%
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

กฎหมายข%อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ 
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมข

เสมอ 
(3) แจ%งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล%วแต�กรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน�าท่ีดังน้ี
(1) ควบคุม ดูแล ตร

สหกรณ ให%เป<นไปโดยถูกต%องเรียบร%อย
(2) ดําเนินการอื่น

กฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

อํานาจหน�าท่ีของกรรมการดําเนินการแต�ละตําแหน�ง 
ประธานกรรมการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้ 

เป<นประธานในที่ประชุมใหญ�และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล�าวให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย 

ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย
และอยู�ในวัตถุประสงค ของสหกรณ  

ลงลายมือช่ือในเอกสารต�าง ๆ ในนามสหกรณ ตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับ

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  

รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติการในอํานาจหน%าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมื่อประธานกรรมการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได% หรือเมื่อตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง

ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให% 
ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

กฎหมายข%อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  

เลขานุการ มีอํานาจหน%าที่ดังนี้ 

จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ ให%เรียบร%อยอยู�

แจ%งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล%วแต�กรณี
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  

เหรัญญิก มีอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 

ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ�ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย สินของ
สหกรณ ให%เป<นไปโดยถูกต%องเรียบร%อย 

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%
ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  
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เป<นประธานในที่ประชุมใหญ�และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ให%เป<นไปด%วยความเรียบร%อย

ลงลายมือช่ือในเอกสารต�าง ๆ ในนามสหกรณ ตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับ

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

ปฏิบัติการในอํานาจหน%าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมื่อประธานกรรมการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได% หรือเมื่อตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง 

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

องสหกรณ ให%เรียบร%อยอยู�

แจ%งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล%วแต�กรณี 
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%

วจสอบการรับจ�ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย สินของ

ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให%ภายใต%



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 74. กําหนดเวลาอยู�ในตําแหน�ง
สองปVนับแต�วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่
สหกรณ ออกจากตําแหน�งเป<นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 
(ถ%ามีเศษให%ปfดขึ้น) และให%ถือว�าเป<นการพ%นจากตําแหน�งตามวาระ ในปVต�อไปให%กรรมการดําเนินการ
ที่อยู�ในตําแหน�งจนครบวาระหรืออยู�นานที่สุดออกจากตําแหน�งสลับกันไปทุก

เมื่อครบวาระ หากยังไม�มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม� ให%คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนถึงวั
แต�วันสิ้นปVทางบัญชีสหกรณ  

หากคณะกรรมการดําเนินการ
ภ.จว.เชียงใหม� และต%นสังกัดเดิม

กรรมการดําเนินการซึ่
ติดต�อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%กรรมการดําเนินการที่ได%รับ
เลือกตั้งใหม�อยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให%นําความในวรรคหนึ่งมาใช%
บังคับโดยอนุโลม 

    
* ข%อ 74. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

กําหนดเวลาอยู�ในตําแหน�ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ

ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปVนับแต�วันเลือกตั้ง ให%กรรมการดําเนินการ
สหกรณ ออกจากตําแหน�งเป<นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 

และให%ถือว�าเป<นการพ%นจากตําแหน�งตามวาระ ในปVต�อไปให%กรรมการดําเนินการ
ที่อยู�ในตําแหน�งจนครบวาระหรืออยู�นานที่สุดออกจากตําแหน�งสลับกันไปทุก ๆ ปV

เมื่อครบวาระ หากยังไม�มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม� ให%คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนถึงวันประชุมใหญ�สามัญประจําปV แต�ต%องไม�เกินหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับ

หากคณะกรรมการดําเนินการเกษียณอายุราชการ หรือย%ายไปดํารงตําแหน�ง
เชียงใหม� และต%นสังกัดเดิม ให%พ%นจากการเป<นคณะกรรมการดําเนินการทันที

กรรมการดําเนินการซึ่งพ%นจากตําแหน�งอาจได%รับเลือกตั้งซ้ําอีกได% แต�ต%องไม�เกินสองวาระ

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%กรรมการดําเนินการที่ได%รับ
เลือกตั้งใหม�อยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให%นําความในวรรคหนึ่งมาใช%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที ่
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คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ

ให%กรรมการดําเนินการ
สหกรณ ออกจากตําแหน�งเป<นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก          

และให%ถือว�าเป<นการพ%นจากตําแหน�งตามวาระ ในปVต�อไปให%กรรมการดําเนินการ       
ๆ ปV 

เมื่อครบวาระ หากยังไม�มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม� ให%คณะกรรมการ
นประชุมใหญ�สามัญประจําปV แต�ต%องไม�เกินหนึ่งร%อยห%าสิบวันนับ

ย%ายไปดํารงตําแหน�งนอกพื้นที่       
ให%พ%นจากการเป<นคณะกรรมการดําเนินการทันที 

งพ%นจากตําแหน�งอาจได%รับเลือกตั้งซ้ําอีกได% แต�ต%องไม�เกินสองวาระ

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%กรรมการดําเนินการที่ได%รับ
เลือกตั้งใหม�อยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให%นําความในวรรคหนึ่งมาใช%

    
เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2557 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 75. คณะผู�จัดตั้งสหกรณ�
อํานาจหน%าที่และความรับผิดชอบเช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จนกว�าที่ประชุม
ใหญ�สามัญครั้งแรกภายในเก%าสิบวันนับแต�วันที่จดทะเบียนสหกรณ 
ดําเนินการขึ้น 

ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณ มอบหมายกิจการทั้งปวงให%แก�คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได%รับ
เลือกตั้ง 

ข�อ 76. การพ�นจากตําแหน�ง
อย�างใด ดังต�อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก 

ลาออกต�อที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข%ารับตําแหน�งหน%าที่ประจําในสหกรณ นี้
(5) ตกเป<นผู%ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าเงินต%นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ ส่ังให%ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต�อกันสามครั้ง โดยไม�มีเหตุอันควร

ให%กรรมการดําเนินการผู%มีส�วนได%เสียตาม 
แห�งชาตไิด%ภายในสามสิบวันนับแต�วันที่รับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แห�งชาตใิห%เป<นที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนให%กรรมการดําเนินการพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%ที่ประชุม
ใหญ�เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม�ทั้งคณะอยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

ข�อ 77. ตําแหน�งว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ
ถึงคราวออกตามวาระ (เว%นแต�เพราะเหตุตามข%อ 
ดําเนินการต�อไปจนกว�าจะมีการประชุมใหญ� ซึ่งจะได%มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�ง
ที่ว�าง  แต�ถ%าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน%อยกว�าองค ประชุม
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม�ได%  นอกจากต%องนัดเรียกให%มีการประชุม
ใหญ�วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

คณะผู�จัดตั้งสหกรณ� เมื่อได%รับจดทะเบียนเป<นสหกรณ แล%ว ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณ มี

อํานาจหน%าที่และความรับผิดชอบเช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จนกว�าที่ประชุม
ใหญ�สามัญครั้งแรกภายในเก%าสิบวันนับแต�วันที่จดทะเบียนสหกรณ  จะได%เลือกตั้งคณะกรรมการ

งสหกรณ มอบหมายกิจการทั้งปวงให%แก�คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได%รับ

การพ�นจากตําแหน�ง กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหน�ง

ถึงคราวออกตามวาระ 
ลาออก โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ ห

ลาออกต�อที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ  
ขาดจากสมาชิกภาพ 
เข%ารับตําแหน�งหน%าที่ประจําในสหกรณ นี้ 
ตกเป<นผู%ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าเงินต%นหรือดอกเบี้ย
ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
นายทะเบียนสหกรณ ส่ังให%ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต�อกันสามครั้ง โดยไม�มีเหตุอันควร

ให%กรรมการดําเนินการผู%มีส�วนได%เสียตาม (7) อุทธรณ ต�อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แห�งชาตไิด%ภายในสามสิบวันนับแต�วันที่รับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนให%กรรมการดําเนินการพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%ที่ประชุม
ใหญ�เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม�ทั้งคณะอยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับคณะกรรมการ

ตําแหน�งว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ ถ%าตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�

เว%นแต�เพราะเหตุตามข%อ 76 (7) )  ให%กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน�งอยู�
ดําเนินการต�อไปจนกว�าจะมีการประชุมใหญ� ซึ่งจะได%มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�ง
ที่ว�าง  แต�ถ%าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน%อยกว�าองค ประชุม
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม�ได%  นอกจากต%องนัดเรียกให%มีการประชุม
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เมื่อได%รับจดทะเบียนเป<นสหกรณ แล%ว ให%คณะผู%จัดตั้งสหกรณ มี

อํานาจหน%าที่และความรับผิดชอบเช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จนกว�าที่ประชุม
จะได%เลือกตั้งคณะกรรมการ

งสหกรณ มอบหมายกิจการทั้งปวงให%แก�คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได%รับ

กรรมการดําเนินการต%องพ%นจากตําแหน�ง เพราะเหตุอย�างหนึ่ง

โดยแสดงความจํานงเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ หรือ

ตกเป<นผู%ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ไม�ว�าเงินต%นหรือดอกเบี้ย 

ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต�อกันสามครั้ง โดยไม�มีเหตุอันควร 
อุทธรณ ต�อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

แห�งชาตไิด%ภายในสามสิบวันนับแต�วันที่รับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนให%กรรมการดําเนินการพ%นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให%ที่ประชุม
ใหญ�เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม�ทั้งคณะอยู�ในตําแหน�งได%เช�นเดียวกับคณะกรรมการ

ถ%าตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อน

ให%กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน�งอยู�
ดําเนินการต�อไปจนกว�าจะมีการประชุมใหญ� ซึ่งจะได%มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�ง
ที่ว�าง  แต�ถ%าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน%อยกว�าองค ประชุม  กรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม�ได%  นอกจากต%องนัดเรียกให%มีการประชุม



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อน
นั้นเป<นตําแหน�งประธานกรรมการ  หากไม�มีรองประธานกรรมการทําห
ประชุมใหญ�เพื่อเลือกตั้งใหม�  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่น
ขึ้นทําหน%าที่แทนช่ัวคราวจนกว�าจะมีการเลือกตั้งใหม�

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน�งที่ว�าง  ให%อยู�ในตําแหน�งได%เพียง
เท�ากําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู�ได%

ข�อ 78. การประชุมและองค�ประชุม
ธุระแต�ต%องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย

ให%ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได%  ในกรณีที่ เป<นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก%ไขระเบียบ  
ข%อบังคับ  และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ ให%แจ%งเจ%าหน%าที่ของกรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ทราบด%วยทุกคราว

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต%องมีกรรมการดําเนินการมาประชุ
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป<นองค ประชุม

ข�อ 79. อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ
หน%าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ให%เป<นไปตามกฎหมาย
สหกรณ  กับทั้งในทางอันจะทําให%เกิดความจําเริญแก�สหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลให%
สมาชิกปฏิบัติการต�าง ๆ ตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู%ยืมเงิน
ลงทุนของ สหกรณ  

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ� การเสนองบดุลและรายงาน
ประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ต�อที่ประชุมใหญ�

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVต�อที่ประชุมใหญ�
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVให%ที่
(6) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งหรือจ%างและกําหนดค�าตอบแทนของผู%จัดการ       

ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู%จัดการให%เป<นการถูกต%อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้ง 
(8) กําหนดระเบียบต�าง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดให%มีและดูแลให%เรียบร%อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต�าง

บรรดาอุปกรณ ดําเนินงานของสหกรณ 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อน
นั้นเป<นตําแหน�งประธานกรรมการ  หากไม�มีรองประธานกรรมการทําหน%าที่แทนและยังมิได%มีการ
ประชุมใหญ�เพื่อเลือกตั้งใหม�  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่น
ขึ้นทําหน%าที่แทนช่ัวคราวจนกว�าจะมีการเลือกตั้งใหม� 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน�งที่ว�าง  ให%อยู�ในตําแหน�งได%เพียง
ท�ากําหนดเวลาที่ผู%ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู�ได% 

การประชุมและองค�ประชุม ให%คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ

ธุระแต�ต%องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย 
ให%ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม

ารดําเนินการได%  ในกรณีที่ เป<นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก%ไขระเบียบ  
ข%อบังคับ  และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ ให%แจ%งเจ%าหน%าที่ของกรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ทราบด%วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต%องมีกรรมการดําเนินการมาประชุ
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป<นองค ประชุม 

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

หน%าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ให%เป<นไปตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
กับทั้งในทางอันจะทําให%เกิดความจําเริญแก�สหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้

พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลให%
ๆ ตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 
พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู%ยืมเงิน การให%เงินกู% และการฝากหรือ

กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ� การเสนองบดุลและรายงาน
ประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ต�อที่ประชุมใหญ� 

เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVต�อที่ประชุมใหญ� 
เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVให%ที่ประชุมใหญ�อนุมัติ
พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งหรือจ%างและกําหนดค�าตอบแทนของผู%จัดการ       

ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู%จัดการให%เป<นการถูกต%อง 
พิจารณาดําเนินการแต�งตั้ง และกําหนดค�าตอบแทนแก�ผู%ตรวจสอบภายใน
กําหนดระเบียบต�าง ๆ ของสหกรณ  
จัดให%มีและดูแลให%เรียบร%อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต�าง

บรรดาอุปกรณ ดําเนินงานของสหกรณ  

หน%า  14 

ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อน
น%าที่แทนและยังมิได%มีการ

ประชุมใหญ�เพื่อเลือกตั้งใหม�  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่น

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน�งที่ว�าง  ให%อยู�ในตําแหน�งได%เพียง

ให%คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ

ให%ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุม
ารดําเนินการได%  ในกรณีที่ เป<นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก%ไขระเบียบ  

ข%อบังคับ  และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ ให%แจ%งเจ%าหน%าที่ของกรมส�งเสริมสหกรณ และกรมตรวจ

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต%องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
กับทั้งในทางอันจะทําให%เกิดความจําเริญแก�สหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 

พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลให%
มติและคําส่ังของสหกรณ  

การให%เงินกู% และการฝากหรือ

กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ� การเสนองบดุลและรายงาน

 
ประชุมใหญ�อนุมัติ 

พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งหรือจ%างและกําหนดค�าตอบแทนของผู%จัดการ       

และกําหนดค�าตอบแทนแก�ผู%ตรวจสอบภายใน 

จัดให%มีและดูแลให%เรียบร%อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต�าง ๆ และ



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

(10) พิจารณาให%สหกรณ สมัครเข%าเ
อื่น 

(11) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน ในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12) พิเคราะห และปฏิบัติ
สหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย

(13) พิจารณาให%ความเที่ยงธรรมแก�บรรดาสมาชิก เจ%าหน%าที่สหกรณ  ตล
สอดส�องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให%กิจการของสหกรณ ดําเนินไปด%วยดี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู%ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู%จัดการ สมาชิกและผู%แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป<นที่ปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด
ค�าตอบแทนให%ตามที่เห็นสมควร

(16) ฟhอง ต�อสู% หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม
ความหรือมอบข%อพิพาทให%อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด

(17) พิจารณาดําเนินการต�าง ๆ 
สหกรณ  

(18) พิจารณาแต�งตั้งกรรมการดําเนิ
และออกเสียงในการประชุมใหญ�ของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ  และองค กรอื่น
ซึ่งสหกรณ นี้เป<นสมาชิก ทั้งนี้ 
สหกรณ  และองค การนั้นกําหนดไว%

(19) ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา
ประกันในฐานะส�วนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน%าที่ในการดําเนินงานให%แก�ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู%จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข%องได%ตามความเหมาะสม

ข�อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ
การหรืองดเว%นการกระทําการ
เสียผลประโยชน ของสหกรณ  หรือสมาชิก อันเป<นเหตุให%สหกรณ มีข%อบกพร�องเกี่ยวกับการเงิน
บัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี
ให%สหกรณ ได%รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต%องรับผิดชอบชดใช%ค�าเสียหายให%แก�สหกรณ 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

พิจารณาให%สหกรณ สมัครเข%าเป<นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  

พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
พื่อประโยชน ในการดําเนินกิจการของสหกรณ  

พิเคราะห และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  
สหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย

พิจารณาให%ความเที่ยงธรรมแก�บรรดาสมาชิก เจ%าหน%าที่สหกรณ  ตล
สอดส�องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให%กิจการของสหกรณ ดําเนินไปด%วยดี 

พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู%ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู%จัดการ สมาชิกและผู%แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  

เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป<นที่ปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด
ทนให%ตามที่เห็นสมควร 

ฟhอง ต�อสู% หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม
ความหรือมอบข%อพิพาทให%อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

พิจารณาดําเนินการต�าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย สิน ดังระบุไว%ในวัตถุประสงค ของ

พิจารณาแต�งตั้งกรรมการดําเนินการเป<นผู%แทนสหกรณ เพื่อเข%าประชุมใหญ�      
และออกเสียงในการประชุมใหญ�ของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ  และองค กรอื่น
ซึ่งสหกรณ นี้เป<นสมาชิก ทั้งนี้ ให%เป<นไปตามที่ข%อบังคับของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ  และองค การนั้นกําหนดไว% 

ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา

พิจารณามอบหมายอํานาจหน%าที่ในการดําเนินงานให%แก�ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู%จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข%องได%ตามความเหมาะสม

ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา

การหรืองดเว%นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล�อในการปฏิบัติหน%าที่ของตนจนทําให%
เสียผลประโยชน ของสหกรณ  หรือสมาชิก อันเป<นเหตุให%สหกรณ มีข%อบกพร�องเกี่ยวกับการเงิน

อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ 
ให%สหกรณ ได%รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต%องรับผิดชอบชดใช%ค�าเสียหายให%แก�สหกรณ 
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ป<นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองค กร

พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

ตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน
สหกรณ  ผู%ตรวจการสหกรณ  ผู%สอบบัญชี หรือพนักงานเจ%าหน%าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ มอบหมาย 

พิจารณาให%ความเที่ยงธรรมแก�บรรดาสมาชิก เจ%าหน%าที่สหกรณ  ตลอดจน

พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู%ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ

เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป<นที่ปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด

ฟhอง ต�อสู% หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม

เกี่ยวกับทรัพย สิน ดังระบุไว%ในวัตถุประสงค ของ

นการเป<นผู%แทนสหกรณ เพื่อเข%าประชุมใหญ�      
และออกเสียงในการประชุมใหญ�ของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ  และองค กรอื่น 

ให%เป<นไปตามที่ข%อบังคับของสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทย ชุมนุม

ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา

พิจารณามอบหมายอํานาจหน%าที่ในการดําเนินงานให%แก�ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู%จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข%องได%ตามความเหมาะสม 

ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา

หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล�อในการปฏิบัติหน%าที่ของตนจนทําให%
เสียผลประโยชน ของสหกรณ  หรือสมาชิก อันเป<นเหตุให%สหกรณ มีข%อบกพร�องเกี่ยวกับการเงิน การ

หรือรายงานการตรวจสอบ เป<นเหตุ
ให%สหกรณ ได%รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต%องรับผิดชอบชดใช%ค�าเสียหายให%แก�สหกรณ  



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 81. คณะกรรมการอํานวยการ
อํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จํานวน

ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป<นกรรมการอํานวยการ 
และให%คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป<นกรรมการร�วมอีกตามสมควร

ให%ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป<นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ

คณะกรรมการอํานวยการให%อยู�ในตําแหน�งได%เท�ากับกําหนดเวลาข
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น

ให%คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จ
หนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต%องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม

ข%อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ข�อ 82. อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ
ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได%รับมอบหมาย
ระเบียบ มติ และคําส่ัง ของสหกรณ  ซึ่

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให%เป<นไปตามข%อบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%องครบถ%วนและ
เป<นปfจจุบันอยู�เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล 
อยู�ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก%ไขการบริหารงานของ
สหกรณ  

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และร
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุม
ใหญ�อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ  เสนอต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให%ที่ประชุมใหญ�พิจารณาอนุมัติ

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

คณะกรรมการอ่ืน 
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จํานวน ห%า คน โดยให%ประธานกรรมการ รอง

เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป<นกรรมการอํานวยการ 
และให%คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป<นกรรมการร�วมอีกตามสมควร

ให%ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป<นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให%อยู�ในตําแหน�งได%เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให%คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต%องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม 

วงของคณะกรรมการอํานวยการ ให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ให%คณะกรรมการอํานวยการเป<นผู%

ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได%รับมอบหมาย และตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ และคําส่ัง ของสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 

ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให%เป<นไปตามข%อบังคับ และระเบียบของสหกรณ  

ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%องครบถ%วนและ

ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตลอดจนทรัพย สินของสหกรณ ให%
พอันดีและปลอดภัย และพร%อมที่จะให%ผู%เกี่ยวข%องตรวจสอบได%ทันที 

เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก%ไขการบริหารงานของ

ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และร
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุม

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ  เสนอต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให%ที่ประชุมใหญ�พิจารณาอนุมัติ 
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คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
โดยให%ประธานกรรมการ รอง

เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป<นกรรมการอํานวยการ 
และให%คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเป<นกรรมการร�วมอีกตามสมควร 

ให%ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป<นประธานและเลขานุการ

องคณะกรรมการดําเนินการ

ะต%องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได% 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต%องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง

วงของคณะกรรมการอํานวยการ ให%เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ให%คณะกรรมการอํานวยการเป<นผู%

และตามกฎหมาย ข%อบังคับ 

ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา

ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%องครบถ%วนและ

เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตลอดจนทรัพย สินของสหกรณ ให%

เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก%ไขการบริหารงานของ

ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปV
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุม

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ  เสนอต�อคณะกรรมการ



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ�ายป
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ�อนุมัติ

(8) ทํานิติกรรมต�าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

ข�อ 83. คณะกรรมการเงินกู�
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู%ให%อยู�ในตําแหน�งได%เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง         
คณะกรรมการเงินกู%นั้น 

ให%คณะกรรมการเงินกู%ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการเงินกู%  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู% ต%องมีกรรมการเงินกู%เข%าประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกู%ทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม

ข%อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู% ให%นําเสนอคณะกรรม
ประชุมคราวถัดไป 

ข�อ 84. อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเงินกู�
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให%เงินกู%แก�สมาชิกตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
สหกรณ รวมทั้งข%อต�อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%เป<นไปตามความมุ�งหมายที่ให%เงินกู%นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให%เงินกู%

สหกรณ  และเมื่อเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�องก็ต%องกําหนดให%ผู%กู%จัดการแก%ไขให%
คืนดี ภายในระยะเวลาที่กําหนด

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู%กู%ให%เป<นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต%นให%

เงินงวดชําระหนี้เงินกู% หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให%คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ�อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู% หรือสอบสวนลงโทษให%สมาชิกออกจากสหกรณ 

ข�อ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
มีตําแหน�งเป<นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ  เสนอต�อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ�อนุมัติ 

ทํานิติกรรมต�าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการ

คณะกรรมการเงินกู� คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู%

สหกรณ  จํานวน ห%า คน โดยให%มีตําแหน�งประธานกรรมการคนหนึ่ง   
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู%ให%อยู�ในตําแหน�งได%เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง         

ให%คณะกรรมการเงินกู%ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการเงินกู%  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได%

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู% ต%องมีกรรมการเงินกู%เข%าประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของ
กู%ทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม 

ข%อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู% ให%นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเงินกู� ให%คณะกรรมการเงินกู%มีอํานาจหน%าที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให%เงินกู%แก�สมาชิกตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

ตรวจสอบการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%เป<นไปตามความมุ�งหมายที่ให%เงินกู%นั้น
ตรวจสอบการควบคุมให%เงินกู%มีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ

และเมื่อเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�องก็ต%องกําหนดให%ผู%กู%จัดการแก%ไขให%
คืนดี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู%กู%ให%เป<นไปตามที่กําหนดในสัญญา
สอบสวนเบื้องต%นให%ได%ข%อความจริง ในกรณีสมาชิกผู%กู%ขอผ�อนเวลาการส�ง

เงินงวดชําระหนี้เงินกู% หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให%คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ�อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู% หรือสอบสวนลงโทษให%สมาชิกออกจากสหกรณ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
มีตําแหน�งเป<นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ

 

หน%า  17 

ระจําปVของสหกรณ  เสนอต�อ

ทํานิติกรรมต�าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู% จาก

โดยให%มีตําแหน�งประธานกรรมการคนหนึ่ง         

คณะกรรมการเงินกู%ให%อยู�ในตําแหน�งได%เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง         

ให%คณะกรรมการเงินกู%ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการเงินกู%  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได% 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู% ต%องมีกรรมการเงินกู%เข%าประชุมไม�น%อยกว�ากึ่งหนึ่งของ

การดําเนินการทราบในการ

ให%คณะกรรมการเงินกู%มีอํานาจหน%าที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให%เงินกู%แก�สมาชิกตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

ตรวจสอบการใช%เงินกู%ของสมาชิกให%เป<นไปตามความมุ�งหมายที่ให%เงินกู%นั้น 
มีหลักประกันตามที่กําหนดไว%ในระเบียบของ

และเมื่อเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู%รายใดเกิดบกพร�องก็ต%องกําหนดให%ผู%กู%จัดการแก%ไขให%

ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู%กู%ให%เป<นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
ได%ข%อความจริง ในกรณีสมาชิกผู%กู%ขอผ�อนเวลาการส�ง

เงินงวดชําระหนี้เงินกู% หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให%คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ�อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู% หรือสอบสวนลงโทษให%สมาชิกออกจากสหกรณ  

ณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จํานวน ห%า คน โดยให%
มีตําแหน�งเป<นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป<นกรรมการ 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให%อยู� ในตําแหน�งได% เท�าที่กํ าหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ นั้น

ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย  และให%
เลขานุการนัดเรียกประชุมได% 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ต%องมีกรรมการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม

ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานให%คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข�อ 86. อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�
และประชาสัมพันธ มีอํานาจและหน%าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคํา
สหกรณ ในส�วนที่เกี่ยวข%อง ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้

(1) ให%ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิ
และผู%ที่สนใจให%ทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธ และเผยแพร�ข�าวสาร ความรู%เกี่ยวกับลักษณะ
ผลงานของสหกรณ ให%สมาชิก และบุคคลภายนอก 

(3) ดําเนินการในการหาผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิก
(4) ให%การศึกษาอบรมและเผยแพ

จ�ายเงินอย�างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต�าง ๆ 
(5) ศึกษาและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด%านการดําเนินงานข

และนอกประเทศ เพื่อนําตัวอย�างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก�สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

ข�อ 87. คณะอนุกรรมการ
คําส่ังแต�งตั้งอนุกรรมการต�าง ๆ 
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ข�อ 88. ประธานในท่ีประชุม
ประธานกรรมการเป<นประธานในที่ประชุม ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม
กรรมการเป<นประธานในที่ประชุม 
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให%อยู� ในตําแหน�งได% เท�าที่กํ าหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ นั้น 

ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป<นอย�างน%อย  และให%ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   หรือ

 
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ต%องมีกรรมการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ทั้งหมด  จึงจะเป<นองค ประชุม 
ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานให%คณะกรรมการ

ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� 
และประชาสัมพันธ มีอํานาจและหน%าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคํา
สหกรณ ในส�วนที่เกี่ยวข%อง ซึ่งรวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 

ให%ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก โดยให%การศึกษาและอบรมแก�สมาชิก
และผู%ที่สนใจให%ทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

ประชาสัมพันธ และเผยแพร�ข�าวสาร ความรู%เกี่ยวกับลักษณะ
หกรณ ให%สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 

ดําเนินการในการหาผู%สมัครเข%าเป<นสมาชิก 
ให%การศึกษาอบรมและเผยแพร�แก�สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใช%

จ�ายเงินอย�างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต�าง ๆ อันจะเป<นประโยชน ต�อการประกอบอาชีพ
าและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด%านการดําเนินงานข

เพื่อนําตัวอย�างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก�สมาชิก

คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป<นแก�การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

คําส่ังแต�งตั้งอนุกรรมการต�าง ๆ เพื่อมอบหมายให%ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหน%าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ�หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ประธานกรรมการเป<นประธานในที่ประชุม ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม
กรรมการเป<นประธานในที่ประชุม และถ%ารองประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมด%วยก็ให%ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให%อยู� ในตําแหน�งได% เท�าที่กํ าหนดเวลาของ

ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต%องมีการ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   หรือ

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ต%องมีกรรมการมาประชุมไม�น%อยกว�ากึ่ง

ให%คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานให%คณะกรรมการ

 ให%คณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ มีอํานาจและหน%าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข%อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ

โดยให%การศึกษาและอบรมแก�สมาชิก
และผู%ที่สนใจให%ทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ  

ประชาสัมพันธ และเผยแพร�ข�าวสาร ความรู%เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้ง

ร�แก�สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใช%
อันจะเป<นประโยชน ต�อการประกอบอาชีพ 

าและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด%านการดําเนินงานของสหกรณ อื่นทั้งใน
เพื่อนําตัวอย�างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก�สมาชิก

คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

เพื่อมอบหมายให%ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหน%าที่ตามที่

ในการประชุมใหญ�หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให%

ประธานกรรมการเป<นประธานในที่ประชุม ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให%รองประธาน
และถ%ารองประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมด%วยก็ให%ที่ประชุม

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช�น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู% 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ให%ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป<นประธานในที่ประชุม  
ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให%ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ�ม  ให%ประธานของกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�ม 
ตามลําดับแต�ถ%าประธานกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�มไม�อยู�ในที่ประชุมก็ให%ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข%า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�ได%มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถ%ามีการร%องขอให%เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให%กระทําได%โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกปร
ในที่ประชุมในกรณีนี้ต%องมีคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยู�แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปHญหาในท่ีประชุม
ข�อ 89. การออกเสียง

เสียงในที่ประชุมใหญ� และที่ประชุมกลุ�มสุดแต�กรณี 
และออกเสียงแทนตนไม�ได% 

ถ%าปfญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู%ใดมีส�วนได%เสียเป<นพิเศษเฉพาะตัวผู%นั้นจะออกเสียงในเรื่อง
นั้นไม�ได% 

ข�อ 90. การวินิจฉัยปHญหา
ต�าง ๆ ในที่ประชุมใหญ� หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
คะแนนเสียงข%างมาก ถ%าคะแนนเสียงเท�ากัน ให%ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป<น
เสียงช้ีขาด เว%นแต�ในกรณีต�อไปนี้ให%ถือเสี
ซึ่งมาประชุม 

(1) การแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ 
(3) การควบสหกรณ 
(4) การแยกสหกรณ 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช�น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู% 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ให%ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป<นประธานในที่ประชุม  
ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให%ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมกลุ�ม  ให%ประธานของกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�ม (ถ%ามี) 
ตามลําดับแต�ถ%าประธานกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�มไม�อยู�ในที่ประชุมก็ให%ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข%า
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�ได%มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถ%ามีการร%องขอให%เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให%กระทําได%โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกปร
ในที่ประชุมในกรณีนี้ต%องมีคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยู�แทนสมาชิกซึ่ง

การออกเสียงและการวินิจฉัยปHญหาในท่ีประชุม
การออกเสียง สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกคนหนึ่งให%มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก

และที่ประชุมกลุ�มสุดแต�กรณี ได%เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให%ผู%อื่นมาประชุม

ถ%าปfญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู%ใดมีส�วนได%เสียเป<นพิเศษเฉพาะตัวผู%นั้นจะออกเสียงในเรื่อง

การวินิจฉัยปHญหา เว%นแต�จะได%กําหนดไว%เป<นพิเศษในข%อบังคับนี้ การวินิจฉัยปfญหา

ๆ ในที่ประชุมใหญ� หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
คะแนนเสียงข%างมาก ถ%าคะแนนเสียงเท�ากัน ให%ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป<น
เสียงช้ีขาด เว%นแต�ในกรณีต�อไปนี้ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก

การแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ 
การเลิกสหกรณ  
การควบสหกรณ  
การแยกสหกรณ  
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช�น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู% 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ให%ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป<นประธานในที่ประชุม  
ถ%าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให%ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุม

) เป<นประธานในที่ประชุม
ตามลําดับแต�ถ%าประธานกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�มไม�อยู�ในที่ประชุมก็ให%ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข%า

ในการประชุมใหญ�วิสามัญที่สมาชิกร%องขอให%เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�ได%มีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถ%ามีการร%องขอให%เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให%กระทําได%โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป<นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธาน
ในที่ประชุมในกรณีนี้ต%องมีคะแนนเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยู�แทนสมาชิกซึ่ง

การออกเสียงและการวินิจฉัยปHญหาในท่ีประชุม 
สมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกคนหนึ่งให%มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก

จะมอบให%ผู%อื่นมาประชุม

ถ%าปfญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู%ใดมีส�วนได%เสียเป<นพิเศษเฉพาะตัวผู%นั้นจะออกเสียงในเรื่อง

ในข%อบังคับนี้ การวินิจฉัยปfญหา

ๆ ในที่ประชุมใหญ� หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให%ถือ
คะแนนเสียงข%างมาก ถ%าคะแนนเสียงเท�ากัน ให%ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป<น

ยงไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 91. รายงานการประชุม
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว%ในรายงานการประชุม และให%ประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 

 

ข�อ 92. การจ�างและแต�งตั้งผู�จัดการ
มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู%ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต�งตั้งหรือจ%างเป<นผู%จัดการของ
สหกรณ โดยต%องไม�เป<นบุคคลที่มีลักษณะต%องห%ามตามข%อ 
ทําหนังสือสัญญาจ%างไว%เป<นหลักฐานและให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกให%มีหลักประกันอันสมควร

ในการแต�งตั้งหรือจ%างผู%จัดการ ต%องให%ผู%จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน%าที่ดังกําหนด
ไว%ใน ข%อ 94 เป<นลายลักษณ อักษร

ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต�งตั้งหรือจ%าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให%สวัสดิการ และการให%ออกจากตําแหน�ง
ของผู%จัดการสหกรณ  

ข�อ 93. การดํารงตําแหน�งผู�จัดการสหกรณ�
หรือไม�กําหนดระยะเวลาก็ได% 

ข�อ 94. อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�จัดการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่

(1) ตรวจสอบการสมัครเข%าเป<นสมาชิกให%เป<นการถูกต%อง 
เข%าเป<นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
ข%อบังคับของสหกรณ  

(2) ควบคุมให%มีการเก็บเงินค�า
ชักชวนการถือหุ%นในสหกรณ  

(3) รับฝากเงิน จ�ายคืนเงินฝา
(4) เป<นธุระในการตรวจสอบคําขอกู% จ�ายเงินกู% 

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

รายงานการประชุม 
รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ� การประชุมกลุ�ม การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต%องจัดให%ผู%เข%าประชุมลงลายมือช่ือ 
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว%ในรายงานการประชุม และให%ประธานในที่ประชุมกับกรรมการ

ๆ แล%วแต�กรณี อีกคนหนึ่งที่เข%าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว%เป<นสําคัญ

หมวด  9 
ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ� 

การจ�างและแต�งตั้งผู�จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู%ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต�งตั้งหรือจ%างเป<นผู%จัดการของ
สหกรณ โดยต%องไม�เป<นบุคคลที่มีลักษณะต%องห%ามตามข%อ 72 (1)  (2)  (3)  (4) 

นหลักฐานและให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกให%มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต�งตั้งหรือจ%างผู%จัดการ ต%องให%ผู%จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน%าที่ดังกําหนด

เป<นลายลักษณ อักษร 
ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก การแต�งตั้งหรือจ%าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให%สวัสดิการ และการให%ออกจากตําแหน�ง

การดํารงตําแหน�งผู�จัดการสหกรณ� สหกรณ อาจจ%างผู%จัดการโดยกําหนดระ

 

อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�จัดการ ผู%จัดการมีอํานาจหน%าที่ในการ

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในข%อต�อไปนี้
ตรวจสอบการสมัครเข%าเป<นสมาชิกให%เป<นการถูกต%อง ตลอดจนเป<นธุระจัดให%ผู%

ชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%ากับเงินค�าหุ%นตาม

ควบคุมให%มีการเก็บเงินค�าหุ%นรายเดือน แจ%งยอดจํานวนหุ%น 
 

รับฝากเงิน จ�ายคืนเงินฝาก และส�งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
เป<นธุระในการตรวจสอบคําขอกู% จ�ายเงินกู% จัดทําเอกสารเกี่ยวกั

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ  
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ในการประชุมใหญ� การประชุมกลุ�ม การประชุมคณะกรรมการ

ๆ นั้น ต%องจัดให%ผู%เข%าประชุมลงลายมือช่ือ พร%อมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว%ในรายงานการประชุม และให%ประธานในที่ประชุมกับกรรมการ

ๆ ลงลายมือช่ือไว%เป<นสําคัญ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู%ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต�งตั้งหรือจ%างเป<นผู%จัดการของ
(1)  (2)  (3)  (4) ในการจ%างผู%จัดการต%อง

นหลักฐานและให%คณะกรรมการดําเนินการเรียกให%มีหลักประกันอันสมควร 
ในการแต�งตั้งหรือจ%างผู%จัดการ ต%องให%ผู%จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน%าที่ดังกําหนด

ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต�งตั้งหรือจ%าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให%สวัสดิการ และการให%ออกจากตําแหน�ง

สหกรณ อาจจ%างผู%จัดการโดยกําหนดระยะเวลา

ผู%จัดการมีอํานาจหน%าที่ในการ

รวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 
ตลอดจนเป<นธุระจัดให%ผู%

และชําระค�าธรรมเนียมแรกเข%ากับเงินค�าหุ%นตาม

หุ%นรายเดือน แจ%งยอดจํานวนหุ%น จ�ายคืนค�าหุ%นและ

ก และส�งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ  
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู% ให%เป<นไป



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค�าหุ%น และเงินให%กู%ทุกหกเดือน 
พร%อมกับแจ%งให%สมาชิกทราบเป<นรายบุคคล

(6) พิจารณาจัดจ%างเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามอํานาจหน%าที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ  

(7) รวมถึงกําหนดหน%าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ%าหน%าที่ของสหกรณ  
ตลอดจนเป<นผู%บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่เหล�
ถูกต%องเรียบร%อย 

(8) เป<นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ 
ครบถ%วน รับผิดชอบในการรับจ�ายเงินของสหกรณ ให%เป<นการถูกต%อง
ๆ เกี่ยวกับการเงินไว%โดยครบถ%วน 
ของสหกรณ  

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%อง
ครบถ%วนและเป<นปfจจุบัน 

(10) ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ�  
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะก

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปVแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุมใหญ�อนุมัติ

(12) จัดทํ าแผนงานและงบประมาณรายจ� ายประ จําปV ของสหกรณ  เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ให%สอดคล%องกับแผนงานที่ได%รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ� 

(14) เข%าร�วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ� 
และประชุมคณะกรรมการอื่น 

(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย สินต�าง

สหกรณ ให%อยู�ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ต�อคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ ต�อทางร

ทางราชการกําหนด 
(19) ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา

ประกันในฐานะส�วนตัว 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค�าหุ%น และเงินให%กู%ทุกหกเดือน 
พร%อมกับแจ%งให%สมาชิกทราบเป<นรายบุคคล 

พิจารณาจัดจ%างเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามอํานาจหน%าที่ที่กําหนดในระเบียบของ

รวมถึงกําหนดหน%าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ%าหน%าที่ของสหกรณ  
ตลอดจนเป<นผู%บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่เหล�

เป<นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให%มีใบสําคัญโดย
ครบถ%วน รับผิดชอบในการรับจ�ายเงินของสหกรณ ให%เป<นการถูกต%อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต�าง 

เกี่ยวกับการเงินไว%โดยครบถ%วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบ

รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%อง

ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ�  
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปVแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุมใหญ�อนุมัติ

จัดทํ าแผนงานและงบประมาณรายจ� ายประ จําปV ของสหกรณ  เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

ดทําแผนปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ให%สอดคล%องกับแผนงานที่ได%รับอนุมัติจากที่

เข%าร�วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 ๆ เว%นแต�กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มใิห%เข%าร�วมประชุม

ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ  
รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย สินต�าง

สหกรณ ให%อยู�ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ต�อคณะกรรมการดําเนินการ
เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ ต�อทางราชการตามแบ

ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา
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จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค�าหุ%น และเงินให%กู%ทุกหกเดือน 

พิจารณาจัดจ%างเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามอํานาจหน%าที่ที่กําหนดในระเบียบของ

รวมถึงกําหนดหน%าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ%าหน%าที่ของสหกรณ  
ตลอดจนเป<นผู%บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่เหล�านั้นให%เป<นไปโดย

หรือจัดให%มีใบสําคัญโดย
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต�าง 

และเก็บรักษาเงินของสหกรณ ให%เป<นไปตามที่กําหนดไว%ในระเบียบ

รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ ให%ถูกต%อง

ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ�  ประชุม

รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปVแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุมใหญ�อนุมัติ 

จัดทํ าแผนงานและงบประมาณรายจ� ายประ จําปV ของสหกรณ  เสนอ

ดทําแผนปฏิบัติงานของเจ%าหน%าที่ให%สอดคล%องกับแผนงานที่ได%รับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ๆ เว%นแต�กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มใิห%เข%าร�วมประชุม 

รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย สินต�าง ๆ ของ

เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
าชการตามแบบและระยะเวลาที่

ค้ําประกันเงินกู%ที่สหกรณ กู%ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบการค้ํา



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให%กิจการในหน%าที่

ข�อ 95. การพ�นจากตําแหน�งของผู�จัดการ
เหตุอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  

สหกรณ กําหนด 
(4) อายุครบ  

จ%างคราวละหนึ่งปV ทั้งนี้ต%องมีอายุไม�เกิน 
แต�งตั้งมอบหมายเป<นผู%ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาให%ความเห็นชอบ 

(5) ถูกเลิกจ%าง
(6) ถูกลงโทษให%ออกหรือไล�ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให%เห็นเป<นประจักษ ว�าได%

กระทําการหรือละเว%นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให%เกิดความไม�สงบเรียบร%อยและศีลธรรมอันดีแก�
ประชาชน หรือไม�เหมาะสมกับตําแหน�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
* ข%อ 95. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให%กิจการในหน%าที่ลุล�วงไปด%วยดี 

การพ�นจากตําแหน�งของผู�จัดการ  ผู%จัดการของสหกรณ ต%องพ%นจากตําแหน�งด%วย

ดังต�อไปนี้ 

ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ
ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  หรือมีลักษณะต%องห%ามตามกฎหมาย

อายุครบ  60  ปVบริบูรณ  หรือครบกําหนดตามสัญญาจ%าง
จ%างคราวละหนึ่งปV ทั้งนี้ต%องมีอายุไม�เกิน 65 ปV โดยให%คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได%รับการ

งมอบหมายเป<นผู%ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความเห็นเสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการ

ถูกเลิกจ%าง 
ถูกลงโทษให%ออกหรือไล�ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให%เห็นเป<นประจักษ ว�าได%

การหรือละเว%นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให%เกิดความไม�สงบเรียบร%อยและศีลธรรมอันดีแก�
หรือไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน%าที่ผู%จัดการสหกรณ  

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2559
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ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
 

ผู%จัดการของสหกรณ ต%องพ%นจากตําแหน�งด%วย

ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป<นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
หรือมีลักษณะต%องห%ามตามกฎหมาย

ครบกําหนดตามสัญญาจ%าง แต�สามารถต�อสัญญา
ปV โดยให%คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได%รับการ

ความเห็นเสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการ

ถูกลงโทษให%ออกหรือไล�ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให%เห็นเป<นประจักษ ว�าได%
การหรือละเว%นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให%เกิดความไม�สงบเรียบร%อยและศีลธรรมอันดีแก�

    
59 เมื่อวันที ่4 เมษายน 2559 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 96. การลาออก 

สามสิบวัน และให%เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู%จัดการสหกรณ กระทําได%ไม�เกิน
หกสิบวัน 

ข�อ 97. การมอบหมายงานในหน�าท่ีผู�จัดการให�กรรมการดําเนินการ
การจัดจ%างและแต�งตั้งผู%จัดการ
อื่นด%วยได% ให%คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน%าที่ผู%จัดการให%กรรมการดําเนินการคนใด
คนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต�ต%องไม�เกิน 

ข�อ 98. การแต�งตั้งผู�รักษาการแทนผู�จัดการ
ให%ผู%ใดดํารงตําแหน�งแทน หรือเมื่อผู%จัดการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได%เป<นครั้งคราว
ผู%จัดการ หรือผู%ช�วยผู%จัดการ หรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป<น
ผู%รักษาการแทน 

ข�อ 99. การเปลี่ยนผู�จัดการ
ดําเนินการต%องจัดให%มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแท%จริงก�อนที่จะส�งมอบงาน

ข�อ 100. เจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�
แต�งตั้งเจ%าหน%าที่อื่น ตามความจําเป<นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  
ต%องห%ามตามข%อ 72 (1) (2) (3) (4) 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

 ให%ผู%จัดการสหกรณ ยื่นหนังสือถึงสหกรณ ก�อนวันที่จะออกไม�น%อยกว�า

และให%เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู%จัดการสหกรณ กระทําได%ไม�เกิน

การมอบหมายงานในหน�าท่ีผู�จัดการให�กรรมการดําเนินการ
การจัดจ%างและแต�งตั้งผู%จัดการ หรือสหกรณ ยังไม�อยู�ในฐานะที่จะจัดจ%างเจ%าหน%าที่สหกรณ ในตําแหน�ง

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน%าที่ผู%จัดการให%กรรมการดําเนินการคนใด
งตามที่เห็นสมควรแต�ต%องไม�เกิน 5  ปV 

การแต�งตั้งผู�รักษาการแทนผู�จัดการ ถ%าตําแหน�งผู%จัดการว�างลง

ให%ผู%ใดดํารงตําแหน�งแทน หรือเมื่อผู%จัดการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได%เป<นครั้งคราว
หรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป<น

การเปลี่ยนผู�จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู%จัดการ ให%เป<นหน%าที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการต%องจัดให%มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย สินและหนี้สิน   
ดทํางบดุลของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแท%จริงก�อนที่จะส�งมอบงาน

เจ�าหน�าท่ีของสหกรณ� นอกจากตําแหน�งผู�จัดการแล�ว 

แต�งตั้งเจ%าหน%าที่อื่น ตามความจําเป<นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  โดยต%องไม�เป<นบุคคลที่มีลักษณะ
(1) (2) (3) (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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ให%ผู%จัดการสหกรณ ยื่นหนังสือถึงสหกรณ ก�อนวันที่จะออกไม�น%อยกว�า

และให%เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู%จัดการสหกรณ กระทําได%ไม�เกิน

การมอบหมายงานในหน�าท่ีผู�จัดการให�กรรมการดําเนินการ ถ%าสหกรณ ยังมิได%มี

หรือสหกรณ ยังไม�อยู�ในฐานะที่จะจัดจ%างเจ%าหน%าที่สหกรณ ในตําแหน�ง
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน%าที่ผู%จัดการให%กรรมการดําเนินการคนใด

ถ%าตําแหน�งผู%จัดการว�างลง และยังไม�ได%แต�งตั้ง

ให%ผู%ใดดํารงตําแหน�งแทน หรือเมื่อผู%จัดการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน%าที่ได%เป<นครั้งคราว ให%รอง
หรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป<น

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู%จัดการ ให%เป<นหน%าที่ของคณะกรรมการ

กับบรรดาทรัพย สินและหนี้สิน   
ดทํางบดุลของสหกรณ เพื่อทราบฐานะอันแท%จริงก�อนที่จะส�งมอบงาน 

 สหกรณ อาจจัดจ%างและ

โดยต%องไม�เป<นบุคคลที่มีลักษณะ
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู�ความสามารถและเหมาะสมเปBนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได�จํานวนสามคน
เป<นไปตามระเบียบที่สหกรณ กําหนด

ห%ามไม�ให%บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต�อไปนี้เป<น
(1) เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก

ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานข

หรือเอกชน ฐานทุจริตต�อหน%าที่
(3) เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการ

กรรมการ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ

ทุจริตต�อหน%าที่ 
(5) ไม�เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ 
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ย
(7) ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณ 
(8) ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

คดีอาญา คดีแพ�ง คดีปกครอง
(9) ไม�เป<นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
(10) เคยถูกให%ออกจากสหกรณ ไม�ว�ากรณใีด ๆ

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

หมวด  10 
ท่ีปรึกษาและผู�ตรวจสอบกิจการ 

ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู�ความสามารถและเหมาะสมเปBนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได�จํานวนสามคน เพื่อให%ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งนี้ให%

เป<นไปตามระเบียบที่สหกรณ กําหนด 
คคลซึ่งมีลักษณะดังต�อไปนี้เป<นหรือทําหน%าที่ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก 
ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานข
หรือเอกชน ฐานทุจริตต�อหน%าที่ 

เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหน�ง

เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ

ไม�เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ 
สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ย
ผู%ซึ่งเป<นเจ%าหน%าที่ในสหกรณ  
ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

คดีอาญา คดีแพ�ง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
ไม�เป<นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน
เคยถูกให%ออกจากสหกรณ ไม�ว�ากรณใีด ๆ 

 

หน%า  24 

คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู�ความสามารถและเหมาะสมเปBนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา

ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งนี้ให%

หรือทําหน%าที่ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 เว%นแต�เป<นโทษสําหรับ

เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานของรัฐ 

หรือมีคําวินิจฉัยเป<นที่สุดให%พ%นจากตําแหน�ง

เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ เพราะเหตุ

ไม�เป<นผู%มีคุณสมบัติต%องห%ามตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ  
สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต%นเงินหรือดอกเบี้ย 

ไม�อยู�ในระหว�างเป<นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ เกี่ยวกับ

ไม�เป<นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ อื่นใดซ้ําซ%อนในขณะเดียวกัน 
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ผู�ตรวจสอบกิจการ 
ข�อ 102 ผู�ตรวจสอบกิจการ ให%ที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู%มีคุณวุฒิ 

ความรู%ความสามารถในด%านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร  การสหกรณ  
กฎหมายที่เกี่ยวข%องกับสหกรณ  และมีคุณสมบัติเป<นผู%ผ�านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ หรือหน�วยงานอื่นที่ ได% รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ               
และไม�มีลักษณะต%องห%ามของผู%ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  จํานวน สี่ คน 

 

ผู�ตรวจสอบกิจการต�องไม�มีลักษณะต�องห�ามดังต�อไปน้ี     
(1)  เป<นผู%สอบบัญชี หรือผู%ช�วยผู%สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู�ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ

งานสอบบัญชีของสหกรณ ในปVบัญชีนั้น  
(2)  เป<นกรรมการของสหกรณ นั้น เว%นแต�ได%พ%นจากตําแหน�งกรรมการแล%วไม�น%อย

กว�าสองปVบัญชีของสหกรณ   
(3)  เป<นคู�สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการหรือผู%จัดการ หรือเจ%าหน%าที่ของ

สหกรณ นั้น 
(4)  เป<นผู%จัดการหรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณ นั้น หรือสหกรณ อื่น หรือเคยถูกให%ออก

จากตําแหน�งผู%จัดการหรือเจ%าหน%าที่ของสหกรณ นั้น หรือสหกรณ อื่น ฐานทุจริตต�อหน%าที่ 
(5)  เป<นบุคคลล%มละลายหรือเคยเป<นบุคคลล%มละลายทุจริต  
(6)  เคยได%รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให%จําคุก เว%นแต�เป<นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได%กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให%ออกจากราชการ องค การ หน�วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต�อหน%าที่ 
(8)  เคยถูกให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการหรือผู%ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป<น

ที่สุดให%พ%นจากตําแหน�งกรรมการ หรือผู%ตรวจสอบกิจการของสหกรณ นั้น หรือสหกรณ อื่น 
(9)  เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให%ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ หรือผู%

ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต�อหน%าที่ของสหกรณ นั้นหรือสหกรณ อื่น  
(10)  เคยถูกให%ออกจากการเป<นสมาชิกสหกรณ นั้น หรือสหกรณ อื่น  
(11)   เป<นผู%อยู�ระหว�างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป<นผู%สอบบัญชีรับ

อนุญาต 
(12)  เป<นผู%อยู�ระหว�างการถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู%สอบบัญชี

ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ฯ ว�าด%วยจรรยาบรรณของผู%สอบบัญชีสหกรณ  
(13)  เป<นคนไร%ความสามารถ คนเสมือนไร%ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟfpนเฟjอน

ไม�สมประกอบ 
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ผู%ตรวจสอบกิจการต%องเป<นผู%มีความรู% ความสามารถในด%านต�างๆ เช�น การเงิน                   
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ  การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร  เป<นต%น 

ผู%ตรวจสอบกิจการต%องพัฒนาความรู%และทักษะด%านการเงินการบัญชี กฎหมาย 
ระเบียบ และการตรวจสอบกิจการอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อให%การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป<นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ  

 ข�อ 102/1 การเลือกตั้งผู�ตรวจสอบกิจการ  
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการให%คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ

สมัครผู%ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู%ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะ
ต%องห%ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ฯกําหนด และนําเสนอช่ือผู%ตรวจสอบกิจการที่ผ�านการ
คัดเลือกให%ที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให%ผู%ได%รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด(ตามลําดับ
ตามจํานวนที่กําหนดในข%อ 102) เป<นผู%ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท�ากันให%ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหนึ่งเสียง และให%ผู%ที่ได%รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป<นผู%ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน สอง 
คน  

กรณีผู%ตรวจสอบกิจการได%พ%นจากตําแหน�งด%วยเหตุผลตามข%อ 103/1 (2) (3) (4) (5)       
ให%ผู%ตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานได%ทันทีเท�าระยะเวลาที่ผู%ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู� 
หรือจนกว�าจะมีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการใหม�  

 ให%ที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ กําหนดค�าตอบแทน ค�าใช%จ�ายอื่น และค�าใช%จ�ายเพื่อการ
พัฒนาแก�ผู%ตรวจสอบกิจการให%เหมาะสมกับหน%าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ
การเงินของสหกรณ  

 ข�อ 103 การดํารงตําแหน�งของผู�ตรวจสอบกิจการ  
การดํารงตําแหน�งผู%ตรวจสอบกิจการ ผู%ตรวจสอบกิจการอยู�ในตําแหน�งได%มีกําหนด

ระยะเวลา หนึ่ง ปV ทางบัญชีสหกรณ  ถ%าเมื่อครบกําหนดเวลาแล%วยังไม�มีการเลือกตั้งผู%ตรวจสอบกิจการ
คนใหม� ก็ให%ผู%ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน%าที่ไปพลางก�อน 

ผู%ตรวจสอบกิจการที่ได%รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได%รับเลือกตั้งซ้ําได% 

ข�อ 103/1 การพ�นตําแหน�งผู�ตรวจสอบกิจการ ผู%ตรวจสอบกิจการต%องพ%นจาก

ตําแหน�งเพราะเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้  
(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป<นหนังสือยื่นต�อประธานคณะกรรมการผู%ตรวจสอบ

กิจการหรือยื่นต�อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ แล%วแต�กรณี 
(4)  ที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ ลงมติถอดถอนผู%ตรวจสอบกิจการซึ่งเป<นบุคคล

ธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจากตําแหน�งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
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(5)  นายทะเบียนสหกรณ วินิจฉัยว�าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต%องห%ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ กําหนด 

 ข�อ 104  อํานาจหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบกิจการ  
อํานาจหน%าที่ของผู%ตรวจสอบกิจการผู%ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน%าที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในข%อดังต�อไปนี้ คือ  
(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย สินและ

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ  เพื่อทราบฐานะและข%อเท็จจริงของสหกรณ ที่เป<นอยู�จริง 
(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต%องของการดําเนินธุรกิจ แต�ละประเภทของ

สหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจให%ข%อเสนอแนะแก�คณะกรรมการดําเนินการ ผู%จัดการและเจ%าหน%าที่
สหกรณ ฯ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัตใินกิจการนั้นๆ 

(3)  ตรวจสอบการจัดจ%างและแต�งตั้งเจ%าหน%าที่ของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ%างและหลักประกัน  

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน การใช%จ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําปVของสหกรณ  

(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข%อบังคับ ระเบียบ มติตลอดจนคําส่ังต�างๆของสหกรณ  

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข%อบังคับระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให%เกิดผลดีแก�การดําเนินกิจการของสหกรณ  

 ข�อ 104/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให%ผู%ตรวจสอบกิจการรายงานผลการ

ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปV รวมทั้งข%อสังเกตข%อเสนอแนะ เป<นลายลักษณ อักษรและเข%าร�วม
ประชุมเพื่อแจ%งผลการตรวจสอบประจําเดือนต�อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปVต�อที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ ด%วย  

กรณีที่ผู%ตรวจสอบกิจการพบว�ามีเหตุการณ ที่อาจก�อให%เกิดความเสียหายแก�สมาชิก
ของสหกรณ อย�างร%ายแรง หรือสหกรณ มีการปฏิบัตไิม�เป<นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข%อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําส่ังของสหกรณ จนก�อให%เกิด
ความเสียหายแก�สมาชิกและสหกรณ อย�างร%ายแรง ให%แจ%งผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก%ไข และให%จัดส�งสําเนารายงานดังกล�าวต�อสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ  และสํานักงานสหกรณ จังหวัด และให%ผู%ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก%ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบกิจการต�อสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ  หรือสํานักงานสหกรณ จังหวัด ที่กํากับดูแล
โดยเร็ว 
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ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  
 

(1)  ในการปฏิบัติหน%าที่ของผู%ตรวจสอบกิจการ ให%สหกรณ มีหน%าที่ดังต�อไปนี้ 
 1.1 อํานวยความสะดวก ช�วยเหลือ ให%คําช้ีแจง พร%อมทั้งจัดเตรียมข%อมูล เอกสาร

หลักฐานของสหกรณ และทรัพย สินต�าง ๆ และให%ความร�วมมือแก�ผู%ตรวจสอบกิจการในการเข%าไปใน
สํานักงานของสหกรณ ในระหว�างเวลาทําการของสหกรณ  เพื่อประโยชน ในการตรวจสอบกิจการ 

 1.2 กําหนดวาระการประชุมให%ผู%ตรวจสอบกิจการเข%าร�วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข%อสังเกตและข%อเสนอแนะ 

 1.3 พิจารณาปฏิบัติตามข%อสังเกตและข%อเสนอแนะของผู%ตรวจสอบกิจการ 
เพื่อให%การดําเนินกิจการของสหกรณ เป<นไปโดยถูกต%องตามกฎหมาย ระเบียบ และข%อบังคับของ
สหกรณ  

(2)  ให%สหกรณ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของ ผู%ตรวจสอบกิจการไว%ในข%อบังคับ
ของสหกรณ กรณีผู%ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว%นการปฏิบัติตามอํานาจหน%าที่หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป<นเหตุให%สหกรณ ได%รับความเสียหาย  

 การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ  ผู%ตรวจสอบกิจการต%อง
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ กําหนด 

 ข�อ 105 ความรับผิดชอบของผู�ตรวจสอบกิจการ กรณีผู%ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ

หรือละเว%นการปฏิบัติตามอํานาจหน%าที่หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป<นเหตุให%
สหกรณ ได%รับความเสียหายผู%ตรวจสอบกิจการต%องรับผิดชอบชดใช%ค�าเสียหายให%แก�สหกรณ  หรือหาก
ตรวจพบข%อบกพร�องของสหกรณ ต%องแจ%งให%คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู%ตรวจสอบกิจการ
ต%องรับผิดชอบชดใช%ค�าเสียหายอันจะเกิดแก�สหกรณ ด%วยเหตุไม�แจ%งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู%ตรวจสอบกิจการให%เป<นไปตามมติที่ประชุมใหญ� 

ผู�ตรวจสอบกิจการต�องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1.1  มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน%าที่ผู%ตรวจสอบกิจการ 
1.2  ต%องเข%าถึงข%อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ อย�างเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติหน%าที่ผู%ตรวจสอบกิจการ 
1.3  ให%ความสําคัญกับการเตือนภัยล�วงหน%าและรายการที่ผิดปกติ 
1.4 ให%ข%อเสนอแนะที่เป<นประโยชน ต�อการบริหารจัดการสหกรณ  
1.5  มีความซื่อสัตย  สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส�วนตัว 
1.6  ไม�ใช%โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน ให%ตนเองและผู%อื่น 
1.7  พึงละเว%นการเข%าไปมีส�วนร�วมหรือกระทําการใด ๆ ที่ก�อให%เกิดความเสียหายต�อ

สหกรณ  
1.8  ใช%ดุลพินิจอย�างเป<นอิสระในการให%ข%อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
1.9  รับงานที่ตนมีความรู% ทักษะและประสบการณ ที่จําเป<นต�อการปฏิบัติงาน  
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ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

 
1.10  พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ตรวจสอบอย�างต�อเนื่อง 
1.11  ไม�เปRดเผยข%อมูลที่ได%จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก�อให%เกิด

ผลเสียหายแก�สหกรณ  เว%นแต�เพื่อประโยชน ต�อสหกรณ หรือต%องใช%ถ%อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย
1.12  ไม�เรียกร%อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย สินมีค�าใดๆ จากสหกรณ นอกเหนือจาก

ค�าตอบแทนและค�าใช%จ�ายอื่นตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 

    
* ข%อ 102-105 นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพ่ิมเติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ไม�เปRดเผยข%อมูลที่ได%จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก�อให%เกิด
ผลเสียหายแก�สหกรณ  เว%นแต�เพื่อประโยชน ต�อสหกรณ หรือต%องใช%ถ%อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย

ไม�เรียกร%อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย สินมีค�าใดๆ จากสหกรณ นอกเหนือจาก
นตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบังคับสหกรณ  แก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2560

หน%า  29 

พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ไม�เปRดเผยข%อมูลที่ได%จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก�อให%เกิด
ผลเสียหายแก�สหกรณ  เว%นแต�เพื่อประโยชน ต�อสหกรณ หรือต%องใช%ถ%อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 

ไม�เรียกร%อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย สินมีค�าใดๆ จากสหกรณ นอกเหนือจาก
นตามที่กําหนดไว%ในข%อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ  

    
60 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 
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ข�อ 106. การแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ
(1) ต%องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ�เป<นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให%แจ%งไป

ยังสมาชิกพร%อมหนังสือแจ%งระเบียบวาระการประชุมใหญ�
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเสนอวาระแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับได%  เมื่อมี

การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุมครบองค ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
เพิ่มเติมข%อบังคับนั้น ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ
ช่ือเข%าประชุม แต�ถ%าสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกไม�น%อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานว
ทั้งหมด หรือไม�น%อยกว�าห%าสิบคน 
ประชุมใหญ� ให%แก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับก็ย�อมทําได% 
ด%วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ ให%
ประชุมใหญ�ที่มีองค ประชุมไม�น%อยกว�า
หรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน แล%วแต�กรณี

(4) ข%อความใดที่ที่ประชุมใหญ�
กับกฎหมาย หรือไม�เป<นไปตามวัตถุประสงค ของสหกรณ หรือเจตนารมณ แห�งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ อาจแก%ไขข%อความนั้น แล%วรั

(5) ข%อบังคับที่นา
หรือคําส่ังให%สอดคล%องกัน ก็ให%นําความที่ได%กําหนดไว%ในข%อบังคับแล%วนั้นมาบังคับใช% และให%ผู%เกี่ยวข%อง
ถือปฏิบัติ 

 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

หมวด  11 
การแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ 

การแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ  จะกระทําได%ก็แต�โดยหลักเกณฑ และวิธีการดังต�อไปนี้

ต%องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ�เป<นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให%แจ%งไป
พร%อมหนังสือแจ%งระเบียบวาระการประชุมใหญ� 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเสนอวาระแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับได%  เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งมีกรรมการ

ครบองค ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู�ในขณะนั้น โดยมติให%แก%ไข
ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ

ช่ือเข%าประชุม แต�ถ%าสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิกไม�น%อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก
หรือไม�น%อยกว�าห%าสิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร%องขอต�อคณะกรรมการดําเนิ

ให%แก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับก็ย�อมทําได% โดยต%องระบุข%อความที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้น พร%อม

การพิจารณาวาระการแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับ ให%กระทําได%แต�เฉพาะในการ
ที่มีองค ประชุมไม�น%อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือของผู%แทนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไม�น%อยกว�าหนึ่งร%อยคน แล%วแต�กรณี 
ข%อความใดที่ที่ประชุมใหญ�ได%ลงมติแก%ไขเพิ่มเติมแล%ว หากปรากฏว�าข%อความนั้นขัด

กับกฎหมาย หรือไม�เป<นไปตามวัตถุประสงค ของสหกรณ หรือเจตนารมณ แห�งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ อาจแก%ไขข%อความนั้น แล%วรับจดทะเบียน 

ข%อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแล%ว หากยังไม�ได%กําหนดระเบียบ  
หรือคําส่ังให%สอดคล%องกัน ก็ให%นําความที่ได%กําหนดไว%ในข%อบังคับแล%วนั้นมาบังคับใช% และให%ผู%เกี่ยวข%อง

 

หน%า  30 

จะกระทําได%ก็แต�โดยหลักเกณฑ และวิธีการดังต�อไปนี้ 

ต%องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ�เป<นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให%แจ%งไป

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเสนอวาระแก%ไขเพิ่มเติมข%อบังคับได%  เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งมีกรรมการ

ที่มีอยู�ในขณะนั้น โดยมติให%แก%ไข
ให%ถือเสียงไม�น%อยกว�าสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือ

นสมาชิกหรือผู%แทนสมาชิก
ลงลายมือช่ือทําหนังสือร%องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการก�อนการ

โดยต%องระบุข%อความที่จะขอแก%ไขเพิ่มเติมนั้น พร%อม

กระทําได%แต�เฉพาะในการ
หรือของผู%แทนสมาชิกทั้งหมด 

หากปรากฏว�าข%อความนั้นขัด
กับกฎหมาย หรือไม�เป<นไปตามวัตถุประสงค ของสหกรณ หรือเจตนารมณ แห�งกฎหมาย นายทะเบียน

หากยังไม�ได%กําหนดระเบียบ  
หรือคําส่ังให%สอดคล%องกัน ก็ให%นําความที่ได%กําหนดไว%ในข%อบังคับแล%วนั้นมาบังคับใช% และให%ผู%เกี่ยวข%อง



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

ข�อ 107. ระเบียบของสหกรณ�
ต�าง ๆ เพื่อดําเนินการให%เป<นไปตามวัตถุประสงค แห�งข%อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ  รวมทั้งในข%อต�อไปนี้

(1) ระเบียบว�าด%วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบว�าด%วยการรับเงินฝากจากสหกรณ อื่
(3) ระเบียบว�าด%วยการให%เงินกู%แก�สมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบว�าด%วยการให%เงินกู%แก�สหกรณ อื่น
(5) ระเบียบว�าด%วยการโอนสมาชิกระหว�างสหกรณ 
(6) ระเบียบว�าด%วยการรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบว�าด%วยเจ%าหน%าที่และข%อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(8) ระเบียบว�าด%วยการใช%ทุนเพื่อสาธาร
(9) ระเบียบว�าด%วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น

และเป<นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบียบใน (1)

จึงจะใช%บังคับได% และระเบียบสหกรณ  
เท�านั้นจึงจะใช%บังคับได%  ส�วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช%แล%วให%ส�งสําเนาให%นาย
ทะเบียนสหกรณ  กรมส�งเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบ

ข�อ 108. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ เรียกคืนเงินกู%ตามข%อ 
ชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต%องร%องทุกข  หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ

ข�อ 109. การตีความในข�อบังคับ
ปfญหานั้นต�อนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอคําวินิจฉัย และให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

ข�อ 110. ทรัพย�สินของสหกรณ�
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู�ในขณะนั้นเป<นเอกฉันท 
ประชุมใหญ�ด%วย 

 

    
* ข%อ 107. นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบงัคับสหกรณ  แก%ไขเพิ่มเติม 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

หมวด 12 
ข�อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ�   ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน%าที่กําหนดระเบียบ

ๆ เพื่อดําเนินการให%เป<นไปตามวัตถุประสงค แห�งข%อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ  รวมทั้งในข%อต�อไปนี้ 

ระเบียบว�าด%วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ  
ระเบียบว�าด%วยการรับเงินฝากจากสหกรณ อื่น 
ระเบียบว�าด%วยการให%เงินกู%แก�สมาชิกสหกรณ  
ระเบียบว�าด%วยการให%เงินกู%แก�สหกรณ อื่น 
ระเบียบว�าด%วยการโอนสมาชิกระหว�างสหกรณ  
ระเบียบว�าด%วยการรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน 
ระเบียบว�าด%วยเจ%าหน%าที่และข%อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
ระเบียบว�าด%วยการใช%ทุนเพื่อสาธารณประโยชน  
ระเบียบว�าด%วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว%ให%มี เพื่อสะดวก

และเป<นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ  
(1) (2) (4) ต%องได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ก�อน

และระเบียบสหกรณ  (8) ต%องได%รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ�สามัญประจําปV
เท�านั้นจึงจะใช%บังคับได%  ส�วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช%แล%วให%ส�งสําเนาให%นาย
ทะเบียนสหกรณ  กรมส�งเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทราบ 

นินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย สินของสหกรณ ถูกยักยอก

โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ เรียกคืนเงินกู%ตามข%อ 15 ข%อ 
ชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต%องร%องทุกข  หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ

การตีความในข�อบังคับ ถ%ามีปfญหาเกี่ยวกับการตีความในข%อบังคับ

ต�อนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอคําวินิจฉัย และให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น

ทรัพย�สินของสหกรณ� การจําหน�ายอสังหาริมทรัพย ของสหกรณ ต%องได%รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู�ในขณะนั้นเป<นเอกฉันท  และต%องได%รับความเห็นชอบจากที่

 
 

       
นายทะเบียนสหกรณ ได%รับจดทะเบียนข%อบงัคับสหกรณ  แก%ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 

หน%า  31 

ให%คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน%าที่กําหนดระเบียบ

ๆ เพื่อดําเนินการให%เป<นไปตามวัตถุประสงค แห�งข%อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

 

ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว%ให%มี เพื่อสะดวก

ต%องได%รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ก�อน              
ต%องได%รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ�สามัญประจําปV

เท�านั้นจึงจะใช%บังคับได%  ส�วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช%แล%วให%ส�งสําเนาให%นาย

ในกรณีที่ทรัพย สินของสหกรณ ถูกยักยอก หรือ

ข%อ 107 (3)  (4) แต�มิได%รับ
ชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต%องร%องทุกข  หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ถ%ามีปfญหาเกี่ยวกับการตีความในข%อบังคับ ให%สหกรณ เสนอ

ต�อนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอคําวินิจฉัย และให%สหกรณ ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

การจําหน�ายอสังหาริมทรัพย ของสหกรณ ต%องได%รับความ

และต%องได%รับความเห็นชอบจากที่

    
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 



 ข%อบังคับสหกรณ  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย 
 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�ตามความในวรรคแรก ให%ถือเสียงข%างมากของสมาชิกหรือ
ผู%แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข�อ 111. การจําหน�ายทรัพย�สินเมื่อสหกรณ�ต�องเลิก
ชําระบัญชีโดยจําหน�ายทรัพย สินตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ 
ดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ 
บัญชีจ�ายตามลําดับ ดังต�อไปนี้

(1) จ�ายคืนเงินค�าหุ%นให%แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ%นที่ชําระแล%ว
(2) จ�ายเป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%ว แต�ต%องไม�เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ 

กําหนด 
(3) จ�ายเป<นเงินเฉลี่ยคืนตามข%อ  

เงินที่จ�ายตามข%อ (2) 
สหกรณ หาได% ในระหว�างปVที่เลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลที่ถอนไปตามข%อ
นั้น 

ถ%ายังมีทรัพย สินเหลืออยู�อีกให%โอนให%แก�สหกรณ อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ� หรือด%วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณี
ใหญ�ได%ภายในสามเดือนนับแต�วันที่ชําระบัญชีเสร็จ

ข�อ 112. ในกรณีท่ีข�อบังคับน้ีมิได�กําหนดข�อความเรื่องใดไว�
กําหนดไว%ในกฎหมายว�าด%วยสหกรณ 
สหกรณ มาใช%เป<นส�วนหนึ่งแห�งข%อบังคับนี้ด%วย

 
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�ตามความในวรรคแรก ให%ถือเสียงข%างมากของสมาชิกหรือ

การจําหน�ายทรัพย�สินเมื่อสหกรณ�ต�องเลิก เมื่อสหกรณ ต%องเลิกและได%จัดการ

ชําระบัญชีโดยจําหน�ายทรัพย สินตามกฎหมายว�าด%วยสหกรณ  ตลอดทั้งจ�ายคืนเงินรับฝากพร%อมด%วย
ๆ ของสหกรณ เสร็จสิ้นแล%ว ปรากฏว�ามีทรัพย สินเหลืออยู�เท�าใด 

บัญชีจ�ายตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 
จ�ายคืนเงินค�าหุ%นให%แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ%นที่ชําระแล%ว
จ�ายเป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%ว แต�ต%องไม�เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ 

จ�ายเป<นเงินเฉลี่ยคืนตามข%อ  28 (2) 
(2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต%องไม�เกินยอดรวมแห�งจํานวนเงินกําไรสุ

ในระหว�างปVที่เลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลที่ถอนไปตามข%อ

ถ%ายังมีทรัพย สินเหลืออยู�อีกให%โอนให%แก�สหกรณ อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ� หรือด%วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณี
ใหญ�ได%ภายในสามเดือนนับแต�วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ในกรณีท่ีข�อบังคับน้ีมิได�กําหนดข�อความเรื่องใดไว� ให%สหกรณ รับบทบัญญัติที่

กําหนดไว%ในกฎหมายว�าด%วยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ มาใช%เป<นส�วนหนึ่งแห�งข%อบังคับนี้ด%วย 

หน%า  32 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�ตามความในวรรคแรก ให%ถือเสียงข%างมากของสมาชิกหรือ

เมื่อสหกรณ ต%องเลิกและได%จัดการ

ตลอดทั้งจ�ายคืนเงินรับฝากพร%อมด%วย
ามีทรัพย สินเหลืออยู�เท�าใด ให%ผู%ชําระ

จ�ายคืนเงินค�าหุ%นให%แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ%นที่ชําระแล%ว 
จ�ายเป<นเงินปfนผลตามหุ%นที่ชําระแล%ว แต�ต%องไม�เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ 

เมื่อรวมทั้งสิ้นต%องไม�เกินยอดรวมแห�งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
ในระหว�างปVที่เลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปfนผลที่ถอนไปตามข%อ 28 (4)  ในปV

ถ%ายังมีทรัพย สินเหลืออยู�อีกให%โอนให%แก�สหกรณ อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ แห�งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ� หรือด%วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีที่ไม�อาจเรียกประชุม

ให%สหกรณ รับบทบัญญัติที่

ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
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บทเฉพาะกาล 

ข�อ 113. นับแต�วันที่ข%อบังคับนี้ใช%บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ ถือใช%อยู�ก�อนวันที่ข%อบังคับนี้ถือใช% 

และไม�ขัดหรือแย%งกับข%อบังคับนี้ให%ถือใช%ตามระเบียบนั้นไปก�อน จนกว�าจะได%กําหนดระเบียบขึ้นถือใช%
ใหม� 
 
 
 ลงช่ือ พลตํารวจตรี ประธานกรรมการ 
                                                                          ( กริช  กิติลือ )   
   
 
 ลงช่ือ พันตํารวจเอก เลขานุการ 
                        ( สุวัฒน   แก%วดวงโต ) 
 
 
 
 
 

เหตุผล  ที่ต%องยกเลิกข%อบังคับเดิมและใช%ข%อบังคับฉบับนี้แทน 

 เพื่อให%เกิดความสะดวก และคล�องตัวในการดําเนินงาน และปฏิบัติงาน 
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ
 

 
 
 
 

 
                                          
  
 
 
  
 

  

ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 “ขอรับรองว�าข%อบังคับทั้ง 5 ฉบับ มีข%อความถูกต%องตรงกัน

ลงช่ือ พลตํารวจตรี 
                                                                             ( กริช  กิติลือ )  

 

ลงช่ือ พันตํารวจเอก 
                     ( สุวัฒน   แก%วดวงโต ) 
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ฉบับ มีข%อความถูกต%องตรงกัน” 

ประธานกรรมการ 
  

เลขานุการ 
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ประเภทสหกรณ ออมทรัพย  
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