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ข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

พ.ศ.2565 
 ตามมติของที่ประชุมใหญ�สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัดเม่ือวันท่ี....…... เดือน
....…….……........ พ.ศ. ....…..... ได'ลงมติเป)นเอกฉันท� (หรือด'วยคะแนนเสียงเกินกว�าสองในสาม)ให'แก'ไข
ข'อบังคับโดยยกเลิกข'อบังคับสหกรณ�เสียท้ังหมดและให'ใช'ข'อบังคับฉบับนี้แทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ�ได'รับจด
ทะเบียนแล'วมีความดังน้ี 
 ข'อบังคับนี้เรียกว�า “ข'อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม�  จํากัด  พ.ศ. 2565 
  ข'อบังคับนี้ให'ใช'บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ�รับจดทะเบียนให'ยกเลิกข'อบังคับ
สหกรณ�ที่มีอยู�ก�อนข'อบังคับสหกรณ�ฉบับนี้ใช'บังคับ นับแต�วันที่ข'อบังคับสหกรณ�ฉบับนี้มีผลบังคับใช' 
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ข�อบังคับ 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

พ.ศ.2565 
------------------- 

หมวด 1 
ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
 ข�อ 1.   ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ช่ือ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
CHIANGMAI POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE., LIMITED 
ประเภท                  สหกรณ�ออมทรัพย� 
ที่ตั้งสํานักงาน (ใหญ�)  
เลขที่ 150  ถนน           -         หมู�ที่    1-  -  
ตําบลไชยสถาน  อําเภอ สารภี -- 
จังหวัดเชียงใหม� รหัสไปรษณีย�   50140  --สหกรณ�อาจย'ายที่ตั้งสํานักงานได'

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจ'งให'นายทะเบียนสหกรณ� กรมส�งเสริมสหกรณ� 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบ และให'ปSดประกาศไว'ท่ีสํานักงานของสหกรณ�เดิม สํานักงานส�วนราชการ
สหกรณ� และที่ว�าการอําเภอแห�งท'องที่สหกรณ�ตั้งอยู�เป)นเวลาไม�น'อยกว�าสามสิบวัน และให'ดําเนินการแก'ไข
เพิ่มเติมข'อบังคับในการประชุมใหญ�คราวต�อไปด'วย 
 ตราของสหกรณ�ตราของสหกรณ�มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

(ประกอบคําอธิบายต�างๆ) 
มีเคร่ืองหมายเป)นรูปมือสองมือ ประครองถุงเงินของข'าราชการตํารวจ ช�วง
ล�างมีรวงข'าว ปVกซ'าย และปVกขวา โอบไปถึงปากถุง และด'านล�างมีชื่อ
ภาษาไทย โดยอยู�ใต'โล� 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค�และอํานาจกระทําการ 

 ข�อ 2. วัตถุประสงค�สหกรณ�น้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อส�งเสริมผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ�   รวมท้ังในข'อต�อไปนี้ 

(1) ส�งเสริมให'สมาชิกออมทรัพย�  โดยช�วยให'สามารถสงวนส�วนแห�งรายได'ของตนไว'ในทางอัน
ม่ันคงและได'รับประโยชน�ตามสมควร 

(2) ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู�สมาชิก 
(3) ให'บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(5) ร�วมมือกับสหกรณ�อ่ืน  สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ�  องค�กร  ชุมชน 

ภาคเอกชน และหน�วยงานของรัฐเพื่อส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ� 
(6) ส�งเสริมการเรียนรู'และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 
 ข�อ 3. อํานาจกระทําการ  เพื่อให'บรรลุวัตถุประสงค�ของสหกรณ�  ให'สหกรณ�มีอํานาจกระทําการ 
ดังต�อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ�อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
(3) ให'เงินกู'แก�สมาชิก 
(4) ให'สหกรณ�อ่ืนกู'ยืมเงิน 
(5) ซ้ือหุ'นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพื่อให'ความช�วยเหลือทางการเงินแก�สหกรณ� 
(6) ซ้ือหุ'นของชุมนุมสหกรณ�หรือสหกรณ�อ่ืน 
(7) ซ้ือหุ'นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให'เกิดความสะดวกหรือส�งเสริมความเจริญแก�

กิจการของสหกรณ� 
(8) ซ้ือหลักทรัพย�รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช'เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย�างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห�งชาติ

กําหนด 
(11) ดําเนินการให'กู'ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให'สวัสดิการและการสงเคราะห�ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให'ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก 
(14) ขอรับความช�วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน�วยงานของต�างประเทศ หรือบุคคล

อ่ืนใด 
(15) กระทําการต�าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว'ในกฎหมายว�าด'วยสหกรณ�  เพื่อให'เป)นไปตาม

วัตถุประสงค�ที่กล�าวข'างต'น  รวมถึง  ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู'  ยืม  เช�าหรือให'เช�า  
เช�าซ้ือหรือให'เช�าซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช�าหรือสิทธิการเช�าซ้ือ  ขายหรือจําหน�าย  จํานองหรือรับ
จํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ด'วยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพย�สินแก�สมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด 3  

ทุน  
ข�อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ�อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตาม วัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้  

(1)   ออกหุ'นโดยวิธีการขายหุ'นให'แก�สมาชิก  
(2)   รับฝากเงินตามกฎหมายว�าด'วยสหกรณ�  
(3)   กู'ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช'เงินและตราสารการเงินอย�างอ่ืน  
(4)   สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
(5)   รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย�สินที่มีผู'ยกให'  

หุ�น 
ข�อ 5. การออกหุ�น  สหกรณ�ออกหุ'นได'โดยไม�จํากัดจํานวน  มีมูลค�าหุ'นละสิบบาท 
 
ข�อ 6. การถือหุ�น  สมาชิกทุกคนต'องชําระค�าหุ'นเป)นรายเดือนต้ังแต�เดือนแรกที่เข'าเป)นสมาชิกตาม

อัตราส�วนของจํานวนเงินได'รายเดือนของตน  ตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 
 เงินได'รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ'างประจํา  และเงินที่จ�ายควบกับ
เงินเดือนหรือค�าจ'างประจํา  ซ่ึงสมาชิกได'รับจากหน�วยงานเจ'าสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว�าด'วย
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกได'รับจากทางราชการด'วย 
 ถ'าสมาชิกประสงค�จะถือหุ'นรายเดือนในอัตราที่สูงกว�าอัตราท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� หรือจะ
ขอซ้ือหุ'นเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ย�อมทําได'  โดยแสดงความจํานงเป)นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการแต�จํานวน
หุ'นท้ังหมดต'องไม�เกินหนึ่งในห'าของหุ'นที่ชําระแล'วทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ'นในระหว�างท่ีตนเป)นสมาชิกอยู�ไม�ได'เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  
สหกรณ�มีสิทธินําเงินตามมูลค�าหุ'นที่สมาชิกมีอยู�มาหักกลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันต'องชําระหนี้แก�สหกรณ�ได'และ
ให'สหกรณ�มีฐานะเป)นเจ'าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค�าหุ'นนั้น 
 

ข�อ 7.การชําระค�าหุ�นรายเดือนการชําระค�าหุ'นรายเดือนน้ัน ให'ชําระโดยวิธีหักจากเงินได'รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ�ายเงินได'รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่
โอนย'ายสังกัดตามข'อ 44และไม�สามารถหักรายได' ให'สมาชิกรายน้ันนําเงินส�งสหกรณ� ทุกวันสิ้นเดือน 

 
ข�อ 8. การงดชําระเงินค�าหุ�นรายเดือนสมาชิกที่ได'ชําระเงินค�าหุ'นไม�น'อยกว�า  120  เดือนหรือเป)น

จํานวนเงินไม�น'อยกว�าวงเงินสูงสุดของเงินกู'สามัญ  และไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ�ในฐานะผู'กู'หรือผู'คํ้าประกัน 
จะงดชําระเงินค�าหุ'นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ'นรายเดือนลงก็ได' โดยแจ'งความจํานงเป)นหนังสือต�อ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 
 
 



 

 

ข�อบังคับสหกรณ   หน�า  7 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 

 

 
 
 
 

 ข�อ 9. การจ�ายคืนค�าหุ�นบางส�วนระหว�างการเป9นสมาชิกเม่ือสมาชิกได'ปSดบัญชีเป)นปbจจุบันและไม�มี
ยอดขาดทุนสะสมสหกรณ�จึงจะจ�ายคืนค�าหุ'นบางส�วนให'แก�สมาชิกในระหว�างที่ยังเป)นสมาชิกได' 

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการจัดทําแผนและวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ'นบางส�วนระหว�างเป)นสมาชกิ
ในปVถัดไป เสนอต�อที่ประชุมใหญ�อนุมัติโดยให'คํานวณวงเงินการจ�ายในปVถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ'น 
2 ปVทางบัญชีที่ผ�านมาซ่ึงให'จ�ายได'ไม�เกินยอดทุนเรือนหุ'นที่เพิ่มข้ึน 

เม่ือท่ีประชุมใหญ�อนุมัติแผนการจ�ายเงินค�าหุ'นบางส�วนระหว�างเป)นสมาชิกแล'ว สหกรณ�จะจ�ายให'สมาชิกไม�
เกินร'อยละ ห'าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดที่มีอยู� ณ วันสิ้นปVทางบัญชีที่ผ�านมา 

สมาชิกแต�ละรายจะได'รับคืนค�าหุ'นไม�เกินร'อยละเจ็ดสิบห'าของมูลค�าหุ'นท่ีสมาชิกรายนั้นถืออยู� 
ข'อกําหนดต�างๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ�การพิจารณาการจ�ายคืนค�าหุ'น ลําดับการจ�าย และอ่ืนๆ ให'เป)นไป

ตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 
 
ข�อ  10.คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค�าหุ�นบางส�วนมีดังน้ี 

  (1) เป)นสมาชิกโดยไม�รวมสมาชิกสมทบ 
      (2) ต'องพ'นจากงานประจํา 
      (3) ไม�มีภาระผูกพันต�อสหกรณ�ทั้งในฐานะผู'กู'หรือผู'คํ้าประกัน 
      (4) ไม�เป)นลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณ�และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

 
ข�อ 11. การแจ�งยอดจํานวนหุ�นสหกรณ�จะแจ'งยอดจํานวนหุ'นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค�าแล'วให'สมาชิก

แต�ละคนทราบทุกสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ� 
 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

ข�อ 12. การรับฝากเงิน สหกรณ�อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย�หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณ�อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม�น'อยกว�าก่ึงหนึ่งเป)นสมาชิกของ
สหกรณ� หรือ นิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจ'างไม�น'อยกว�าก่ึงหน่ึงของ นิติบุคคลนั้นเป)นสมาชิกของสหกรณ�
ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ�ที่ได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 

ข'อกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให'เป)นไปตามท่ีกําหนดไว'และ
เป)นไปตามระเบียบของสหกรณ�ที่ได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 

ให'สหกรณ�ดํารงสินทรัพย�สภาพคล�องตามหลักเกณฑ� และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

การให�เงินกู� 
ข'อ 13.  การให�เงินกู� สหกรณ�อาจให'เงินกู'แก� 
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(1)    สมาชิกของสหกรณ� 
(2)    สหกรณ�อ่ืน 

การให'เงินกู'แก�สมาชิกนั้น ให'คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให'เงินกู'ได'ตาม
ข'อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ�  

ข'อกําหนดต�าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ�การพิจารณาวินิจฉัยให' เ งินกู'  ประเภทและวงเงินให' กู'   
หลักประกันสําหรับเงินกู' ลําดับแห�งการให'เงินกู' การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู' การส�งเงินงวดชําระหนี้ การ
ควบคุม 
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกู'   *การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข'องกับการทําธุรกรรมด'าน
สินเชื่อหรือการให'เงินกู' และอ่ืนๆ ให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 

การให'เงินกู'แก�สหกรณ�อ่ืนน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให'กู'ได'ต�อเม่ือสหกรณ�มีเงินทุน
เหลือจากการให'เงินกู'แก�สมาชิกแล'ว ตามระเบียบของสหกรณ�ท่ีได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 

สมาชิกหรือสหกรณ�อ่ืนซ่ึงประสงค�จะขอกู'เงินจากสหกรณ�นี้ ต'องเสนอคําขอกู'ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ�ท่ีกําหนดไว' 

 
ข�อ 14 วัตถุประสงค�แห�งเงินกู�   เงินกู'ซ่ึงให'แก�สมาชิกไม�ว�าประเภทใดๆ จะให'ได'แต�เฉพาะเพื่อการอัน

จําเป)นหรือมีประโยชน�ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ให'คณะกรรมการดําเนินการสอดส�อง และกวดขันการใช'เงินกู'ของสมาชิกให'ตรงตามวัตถุประสงค�ท่ีให'

เงินกู'นั้น 
 

ข�อ 15. ประเภทแห�งเงินกู�สหกรณ�อาจให'เงินกู'แก�สมาชิกได'ตามประเภทดังต�อไปนี้ 
 (1) เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉินในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป)นรีบด�วน  และมีความ

ประสงค�ขอกู'เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให'เงินกู'เพื่อเหตุนั้นได'ตามระเบียบของสหกรณ� 
 (2) เงินกู�สามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค�ขอกู'เงินสําหรับใช'จ�าย เพื่อการอันจําเป)นหรือมี

ประโยชน�ต�างๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให'เงินกู'สามัญแก�สมาชิกนั้นได'ตามระเบียบของ 
สหกรณ� 

 (3) เงินกู�พิเศษ เม่ือสหกรณ�มีฐานะการเงินก'าวหน'าพอท่ีจะช�วยเหลือให'เงินกู'  เพื่อส�งเสริมฐานะ
ความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก�อประโยชน�งอกเงยแก�สมาชิกได'  คณะกรรมการดําเนินการอาจให'เงินกู'
พิเศษแก�สมาชิกน้ันได'ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู'กู'ต'องระบุความมุ�งหมายแต�ละอย�างของเงินกู'ประเภทนี้  
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต'องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 

 
ข�อ 16. ดอกเบี้ยเงินกู� ให'สหกรณ�เรียกดอกเบี้ยเงินกู'ทุกประเภทท่ีให'แก�สมาชิกตามอัตราท่ีกําหนดไว'

ในระเบียบสหกรณ� เว'นแต�คณะกรรมการจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน�สาธารณะหรือประโยชน�ต�อทางราชการ 
หรือเพื่อประโยชน�ของมวลสมาชิก คณะกรรมการสามารถยกเว'นดอกเบี้ยได'เป)นกรณีไป 

 
 
ข�อ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู� ให'คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา 

ควบคุมให'เงินกู'ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
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เห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู'รายใดบกพร�อง ผู'กู'จะต'องจัดการแก'ไขให'คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

 
 
ในกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปน้ี ให'ถือว�าเงินกู'ไม�ว�าประเภทใดๆ เป)นอันถึงกําหนดส�งคืนโดยสิ้นเชิง

พร'อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมีพักต'องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให'ไว' และให'คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช'า 

 
(1)   เม่ือสมาชิกผู'กู'ออกจากสหกรณ�ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ 
(2)   เม่ือปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู'กู'นําเงินกู'ไปใช'ผิด วัตถุประสงค�ที่ให'เงินกู'นั้น 
(3)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู'รายใดเกิดบกพร�องและผู'กู'มิได'

จัดการแก'ไขให'คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
(4)   เม่ือผิดนัดชําระหน้ีไม�ว�าต'นเงินหรือ ดอกเบี้ยติดต�อกันเป)นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส�ง

เงินงวดชําระหน้ีดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู'รายหน่ึง ๆ 
ในกรณีท่ีผู'คํ้าประกันจะต'องรับผิดชําระหนี้แทนผู'กู'ตามที่กล�าวในวรรคก�อนและไม�สามารถชําระหนี้น้ัน

โดยสิ้นเชิงได'  เม่ือผู'คํ้าประกันร'องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันให'ผู'คํ้าประกันชําระเป)นงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู' แต�ท้ังนี้ต'องไม�เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู'ประเภทนั้นๆ 

 
ข�อ 18. ความผูกพันของผู�กู�และผู�คํ้าประกันผู'กู'หรือผู'คํ้าประกันต'องรับผูกพันว�า  ถ'าตนประสงค�จะ

ขอโอนหรือย'าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามข'อ 34 (2)  จะต'องแจ'งเป)นหนังสือให'  สหกรณ�
ทราบและจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู�ต�อสหกรณ�ให'เสร็จสิ้นเสียก�อน  (เว'นแต�กรณีที่ยังคงเป)นสมาชิกอยู�ตาม
ข'อ 46) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ� 
ข�อ 19.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ� เงินของสหกรณ�น้ันสหกรณ�อาจฝากหรือลงทุนได'ตาม

กฎหมายว�าด'วยสหกรณ�และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห�งชาติกําหนด โดยให'คํานึงถึงความ
ม่ันคงและประโยชน�สูงสุดท่ีสหกรณ�หรือสมาชิกจะได'รับ  

 
ข�อ 20.วงเงินการกู�ยืมหรือการคํ้าประกันให'ท่ีประชุมใหญ�กําหนดวงเงินการกู'ยืมหรือการคํ้าประกัน

สําหรับปVหนึ่ง ๆ ไว'ตามท่ีจําเป)นและสมควรแก�การดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังว�าน้ีต'องเป)นไปตามที่
กฎหมายว�าด'วยสหกรณ�กําหนดไว'และได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 

 
 

  ข�อ 21.  การกู�ยืมเงินหรือการคํ้าประกันสหกรณ�อาจกู'ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช'เงินหรือ หรือโดย
วิธีอ่ืนใดสําหรับใช'เป)นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ได'ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต'องอยู�ภายในวงเงินการกู'ยืมหรือการคํ้าประกันประจําปVตามข'อ 20 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ� 
ข�อ 22.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ� การลงลายมือชื่อเพื่อให'มีผลผูกพันสหกรณ�ในกิจการอันเก่ียวกับ

บุคคลภายนอก เว'นแต�จะกําหนดไว'เป)นพิเศษตามข'อบังคับนี้ ให'ปฏิบัติดังนี้  
(1)   หนังสือกู'ยืมซ่ึงสหกรณ�เป)นผู'กู'ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู' การจํานองซ่ึง สหกรณ�เป)นผู'

จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ� และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต'องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู'ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผู'จัดการ รวมเป)นสองคน  

(2)   การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล�าวไว'ใน (1) ข'างบนน้ีจะต'องลงลายมือ
ชื่อของผู'จัดการ หรือผู'ท่ีได'รับมอบหมาย  

อนึ่ง ในหนังสือกู'ยืมซ่ึงสหกรณ�เป)นผู'กู'ยืม ใบรับเงิน เช็ค ต๋ัวสัญญาใช'เงิน ของสหกรณ�นั้นต'องประทับตรา
ของสหกรณ� (ถ'ามี) เป)นสําคัญด'วย  

 
ข�อ 23. การเงินของสหกรณ�การรับจ�ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ�ให'อยู�ในความรับผิดชอบของ

ผู'จัดการ  ท้ังนี้  เป)นไปตามระเบียบของสหกรณ� 
 

ข�อ 24.  การบัญชีของสหกรณ� คณะกรรมการดําเนินการมีหน'าที่ทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ�กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว'ที่สํานักงานสหกรณ�ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ�กําหนด  

ให'บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ�ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม�
เก่ียวกับกระแสเงินสดให'บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต�วันที่มีเหตุอันจะต'องบันทึกรายการนั้น 
และการลงบัญชีต'องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ�โดยครบถ'วน  

ให'สหกรณ�จัดทํางบการเงินประจําปV ทุกรอบปVทางบัญชีของสหกรณ� ซ่ึงต'องมีรายการแสดงสินทรัพย� 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ� กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ�กําหนด  

วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ�ให'ส้ินสุด   ณ วันท่ี 30 กันยายน  ของทุกปV  
 

ข�อ 25.   การเสนองบการเงินประจาํป@ต�อทีป่ระชุมใหญ� ให'คณะกรรมการดําเนินการต'องนําเสนองบ
การเงินประจาํปVซึ่งผู'สอบบัญชีได'ตรวจสอบและรับรอง แล'วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ� ภายในหนึ่งร'อยห'าสิบ
วันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชี  

ให'คณะกรรมการดําเนินการ จัดทํา เสนอรายงานประจาํปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�เสนอต�อ
ที่ประชุมใหญ�ในคราวที่เสนองบการเงินประจําปV และให'ส�งสําเนารายงานประจาํปVกับงบการเงินประจําปVไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการประชุมใหญ�  

อน่ึง ให'สหกรณ�ต'องเก็บรักษารายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําปV พร'อมท้ัง
ข'อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว�าด'วยสหกรณ�ไว' ณ สํานักงานของสหกรณ�เพื่อให'สมาชิกขอตรวจดูได'โดยไม�
ต'องเสียค�าธรรมเนียม  
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ข�อ 26.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ�ให'สหกรณ�ต'องจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ'น ซ่ึงทะเบียน

ดังกล�าวอย�างน'อยต'องมีช่ือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สญัชาติ ที่อยู�ของสมาชิก และรายการเก่ียวกับการถือ
หุ'นของสมาชิกและจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ� การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให'มีข้ึน  

ให'สหกรณ�ต'องส�งสําเนาทะเบยีนสมาชิก และทะเบียนหุ'นแก�นายทะเบียนสหกรณ�ภายในเก'าสิบวันนับแต�
วันที่จดทะเบียน  

ให'สหกรณ�ส�งสําเนารายงานการประชุมใหญ�และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต�อ
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดหรือส�วนราชการท่ีกํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต�วันที่มีการประชุม  

ให'สหกรณ�รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ'นต�อนายทะเบียนสหกรณ�
ภายในสามสิบวันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ� สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล�าวในวรรคแรกก�อนได' 
ณ สํานักงานของสหกรณ�ในระหว�างเวลาทํางาน แต�จะดบูัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค�าหุ'น เงินฝาก หรือ
เงินกู'ของสมาชิกรายอ่ืนไม�ได' นอกจากจะได'รับความยินยอมเป)นหนังสือของสมาชิกนั้น และได'รับอนุญาตจาก
ผู'จัดการก�อน  

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ� 
ข�อ 27.การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ�นั้นต'องได'รับการตรวจสอบอย�างน'อยปVละหนึ่งครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ�กําหนด โดยผู'สอบบัญชีซ่ึงกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ�แต�งตั้ง  

ข�อ 28.  การกํากับดูแลสหกรณ� คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู'
ตรวจสอบกิจการ ผู'จัดการ เจ'าหน'าที่ สมาชิกสหกรณ� หรือบุคคลท่ีเก่ียวข'องกับสหกรณ� ซ่ึงได'รับคําสั่งจากนาย
ทะเบียนสหกรณ� รองนายทะเบียนสหกรณ� ผู'ตรวจการสหกรณ� ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าที่ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย ให'ชี้แจงข'อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ�หรือให'ส�งเอกสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข'ามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ�ระหว�างเวลาทํางานของ
สหกรณ�  

ให'ผู'ซึ่งเก่ียวข'องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให'ความช�วยเหลือ รวมท้ัง
ให'คําชี้แจงตามสมควร  

ข�อ 29. การส�งรายการหรือรายงาน ให'สหกรณ�ต'องส�งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ�
ต�อหน�วยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบ รายการและระยะเวลาที่หน�วยงานนั้นกําหนด หรือตามที่กฎหมายกําหนด
ไว'  
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กําไรสุทธิประจําป@ 
ข�อ 30. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป@ เม่ือสิ้นปVทางบัญชีและได'ปSดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�แล'ว ปรากฏว�าสหกรณ�มีกําไรสุทธิ ให'จัดสรรเป)นทุนสํารอง
ไม�น'อยกว�าร'อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป)นค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ในอัตราร'อยละหนึ่งของกําไรสุทธิแต�ไม�เกินสามหม่ืนบาท 

กําไรสุทธิประจําปVท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก�อนนั้น ที่ประชุมใหญ�อาจจะจัดสรรได' 
ดังต�อไปนี้  

(1) เป)นเงินปbนผลตามหุ'นที่ชําระแล'วให'แก�สมาชิก แต�ต'องไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให'
ตามส�วนแห�งระยะเวลา อนึ่ง ถ'าสหกรณ�ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผลตาม (4) ออกจ�ายเป)นเงินปbนผล
สําหรับปVใดด'วยจํานวนเงินปbนผลทั้งสิ้นท่ีจ�ายสําหรับปVนั้นก็ต'องไม�เกินอัตราดังกล�าวมาแล'ว  

 
(3) เป)นเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ'าหน'าท่ีของสหกรณ�ไม�เกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ  
(4) เป)นทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผล ไม�เกินร'อยละสองแห�งทุนเรือนหุ'นของสหกรณ�ตามท่ีมีอยู�ในวันสิ้น

ปVน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผลนี้จะถอนได'โดยมติแห�งท่ีประชุมใหญ�เพื่อจ�ายเป)นเงินปbนผลตามหุ'น      
ตาม (1) และห'ามจ�ายทุนน้ีหากสหกรณ�ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต  

(5)  เป)นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ�ไม�เกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ  
(6) เป)นทุนสาธารณประโยชน�ไม�เกินร'อยละสิบของกําไรสุทธิ  
(7) เป)นทุนสวัสดิการหรือและ*การสงเคราะห�ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว ไม�เกินร'อยละสิบของ

กําไรสุทธิ  
(8) เป)นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร'างความม่ันคงให'แก�สหกรณ� ไม�เกินร'อยละสิบ

ของกําไรสุทธิ  
(9) กําไรสุทธสิ�วนท่ีเหลือ (ถ'ามี) ให'จัดสรรเป)นทุนสํารองท้ังสิ้น  
การใช'จ�ายทุนตามวรรคก�อน ให'เป)นไปตามระเบียบของสหกรณ�และให'กําหนดระเบียบสําหรับแต�ละทุน

เป)นการเฉพาะ  
 

 
ทุนสํารอง 

ข�อ 31.ที่มาแห�งทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข'อ 28 แล'ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย�สินท่ีมีผู'ยกให'แก�สหกรณ� ถ'าผู'ยกให'มิได'กําหนดว�าให'ใช'เพื่อการใด ให'นําเงินอุดหนุนหรือทรัพย�สินน้ัน
สมทบเป)นทุนสํารองของสหกรณ�  

จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ�พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม ถ'าไม�มีการเรียกร'องจนพ'นกําหนดอายุความ ก็ให'
สมทบจํานวนเงินนั้นเป)นทุนสํารอง  
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กําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ�ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให'ที่ประชุมใหญ�จัดสรรตามข'อ 
28 หากท่ีประชุมใหญ�พิจารณาแล'วเห็นว�ารายการใดไม�สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให'น'อยลงก็ดี หรือปรากฎ
ว�าจํานวนที่จัดสรรไปแล'วไม�ถูกต'องหรือขัดต�อกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกล�าวให'สมทบเป)นทุนสํารองท้ังสิ้น  
 
 
 

ข�อ 32.สภาพแห�งทุนสํารองทุนสํารองย�อมเป)นของสหกรณ�โดยส�วนรวม สมาชิกจะแบ�งปbนกันไม�ได' 
หรือจะเรียกร'องแม'ส�วนใดส�วนหน่ึงก็ไม�ได' 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได'เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข'าบัญชีทุน
สํารองให'แก�สหกรณ�ใหม�ท่ีได'จดทะเบียนแบ�งแยกจากสหกรณ�เดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข�อ 33.  สมาชิก สมาชิกสหกรณ�นี้คือ  
(1) ผู'ที่มีช่ือและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู'ซึ่งจะเป)นสมาชิกของสหกรณ�ได'ชําระค�าธรรมเนียมแรก

เข'า และได'ชําระค�าหุ'นตามจาํนวนที่จะถือครบถ'วนแล'ว  
(2) ผู'ได'รับเลือกเข'าเป)นสมาชิกตามข'อบังคับที่ได'ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ได'ชาํระ

ค�าธรรมเนียมแรกเข'าค�าหุ'นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ'วนแล'ว  
 

ข�อ 34. คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกต'องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1)  เป)นผู'เห็นชอบในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 

(2)  เป)นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ แต�มีอายุไม�เกิน  65 ปVบริบูรณ�  
ในวันรับสมัครผู'สมัครต'องได'รับเงินเดือนจากหน�วยงานตํารวจท่ีมีที่ตั้งสํานักงานหรือหน�วยงาน ใน

พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 ในวันรับสมัครผู'สมัครต'องได'รับเงินเดือนจากหน�วยงานตํารวจที่มีท่ีตั้ง
สํานักงานหรือหน�วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 5 

ก.  ข'าราชการตํารวจจังหวัดเชียงใหม� 
ข.  ข'าราชการตํารวจ 
ค.  ข'าราชการบํานาญ 
ง.   ลูกจ'างประจําและลูกจ'างที่รับเงินบํานาญ   
จ.  ลูกจ'างของสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

(3)  เป)นผู'มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4)  มิได'เป)นสมาชิกในสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�ในการให'กู'ยืมเงินทั้งนี้เว'นแต�

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล'วเห็นสมควรให'เป)นสมาชิกได' 
(5)  ไม�เคยถูกให'ออกจากสหกรณ� 
(6)  ไม�อยู�ในระหว�างเป)นคู�กรณีพิพาทคดีความใดๆในชั้นศาลกับสหกรณ�เก่ียวกับคดีอาญาคดีแพ�งคดี

ปกครองหรือคดีอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด 
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ข�อ 35. การเข�าเป9นสมาชิก ผู'สมัครเป)นสมาชิกตามข'อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืนซ่ึง
ประสงค�จะขอเข'าเป)นสมาชิก ตามข'อ 37)ต'องยื่นใบสมัครพร'อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ�ตามแบบที่กําหนดไว'
โดยต'องมีผู'บังคับบัญชาของผู'สมัครในตําแหน�งไม�ต่ํากว�า  ชั้นสัญญาบัตร  คนหนึ่งรับรอง แต�ถ'าผู'สมัครเป)นผู'
ดํารงตําแหน�งไม�ต่ํากว�าชั้นสัญญาบัตร. ก็ไม�ต'องมีผู'รับรอง  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'ตรวจสอบคุณสมบัติแล'วเป)นท่ีพอใจว�าผู'สมัครมีคุณสมบัติถูกต'องตามที่
กําหนดไว'ในข'อ 32 ท้ังเห็นเป)นการสมควรรับเข'าเป)นสมาชิกได' ก็ให'แจ'งผู'สมัครชําระค�าธรรมเนียมแรกเข'า และ
ชําระค�าหุ'นตามจํานวนท่ีจะถือให'ครบถ'วน แล'วเสนอเร่ือง การรับสมาชิกเข'าใหม�ให'ท่ีประชุมใหญ�คราวถัดไป
ทราบ  

ถ'าคณะกรรมการดําเนินการไม�ยอมรับผู'สมัครเข'าเป)นสมาชิกด'วยเหตุใด ๆ เม่ือผู'สมัครร'องขอ ก็ให'
คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ�เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห�งท่ีประชุมใหญ�ให'รับเข'าเป)น
สมาชิกในกรณีดังว�า ให'ถือเสียงไม�น'อยกว�าสองในสามของสมาชิก 8หรือผู'แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข�อ 36. ค�าธรรมเนียมแรกเข�าผู'เข'าเป)นสมาชิกจะต'องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข'าให'แก�สหกรณ� คนละ
ห'าสิบ  บาท ค�าธรรมเนียมแรกเข'าน้ีให'ถือเป)นรายได'ของสหกรณ�จะเรียกคืนไม�ได' 
 

ข�อ 37. สิทธิหน�าที่ในฐานะสมาชิก ผู'เข'าเป)นสมาชิกต'อง ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข'าและค�าหุ'นตาม
จํานวนท่ีจะถือครบถ'วน เม่ือได'ปฏิบัติดังน้ีแล'วจึงจะถือว�าได'สิทธิในฐานะสมาชิก  

(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้  
(1) เข'าประชุมใหญ� เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน  
(2) เข'าชื่อเรียกประชุมใหญ�วิสามัญ  
(3) เสนอหรือได'รับเลือกต้ังเป)นกรรมการดําเนินการหรือผู'ตรวจสอบกิจการ  
(4) ได'รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ�  
(5) สิทธิอ่ืนๆ ที่กําหนดไว'ในข'อบังคับของสหกรณ�  

(ข) หน�าที่ของสมาชิกมีดังนี้  
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ�  
(2) เข'าประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ�นัดหมาย  
(3) ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ� เพื่อให'สหกรณ�เป)นองค�กรท่ีเข'มแข็ง 
(4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ� 
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ�ให'เจริญรุ�งเรืองและม่ันคง  
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ข�อ 38. สมาชิกย�ายสังกัดสมาชิกท่ีย'าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงค�จะสมัครเข'า
เป)นสมาชิกของสหกรณ�ออมทรัพย�ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดน้ัน  หากสหกรณ�น้ันมีข'อบังคับให'รับเข'าเป)นสมาชิกได'และ
คณะกรรมการดําเนินการได'มีมติให'รับเข'าเป)นสมาชิกแล'ว ถ'าสมาชิกน้ันมีความประสงค�จะให'โอนเงินค�าหุ'นและ
เงินกู'ที่ตนมีอยู�ในสหกรณ�นี้ไปยังสหกรณ�ท่ีตนได'ไปเข'าเป)นสมาชิกใหม�  สหกรณ�ก็จะจัดการโอนเงินค�าหุ'น  เงินกู'  
และเงินฝาก (ถ'ามี) ที่สมาชิกน้ันมีอยู�ต�อสหกรณ�ให'ตามวิธีการท่ีได'กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 

 
 
 
 
ข�อ 39. การรับโอนสมาชิกสหกรณ�อ่ืนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืนซ่ึงย'ายหรือโอนมารับราชการใน

สังกัดตามข'อ 32 (2)  หากประสงค�จะสมัครเข'าเป)นสมาชิกก็ให'ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ�      เม่ือได'ปฏิบัติตาม
ข'อกําหนดใน ข'อ 33  ครบถ'วนแล'ว  ก็จะได'สิทธิในฐานะสมาชิกตามข'อ 35  ทั้งนี้  เม่ือสหกรณ�ที่ตนเป)น
สมาชิกอยู�เดิมได'โอนเงินค�าหุ'นให'สหกรณ�น้ีเสร็จสิ้นแล'ว 

การรับโอนเงินค�าหุ'นและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินท่ีมีอยู�ในสหกรณ�เดิมน้ัน  ให'เป)นไปตามท่ีกําหนดไว'
ในระเบียบของสหกรณ� 

 
ข�อ 40. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน�าชื่อ สัญชาติ และที่อยู�สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหน'าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู� ต'องแจ'งให'สหกรณ�ทราบภายในสิบห'าวันนับแต�วันที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู�รับโอนประโยชน� 
ข�อ 41. การตั้งผู�รับโอนประโยชน�ของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป)น

ผู'รับโอนประโยชน�ในเงินค�าหุ'น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ�เม่ือตนถึงแก�ความตาย โดยมอบไว'แก�
สหกรณ�เป)นหลักฐาน หนังสือต้ังผู'รับโอนประโยชน�ดังว�าน้ี ต'องทําตามลักษณะพินัยกรรม ให'ทําตามแบบที่
สหกรณ�กําหนด  

ถ'าสมาชิกประสงค�จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู'รับโอนประโยชน�ท่ีได'ทําไว'แล'วก็ต'องทําเป)น
หนังสือตามแบบในวรรคก�อนมอบให'สหกรณ�ถือไว'  

เม่ือสมาชิกตาย ให'สหกรณ�แจ'งให'ผู'รับโอนประโยชน�ตามความในวรรคก�อนทราบ สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ'น 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'แก�ผู'รับโอนประโยชน�ที่ได'ตั้งไว' หรือถ'ามิได'ต้ังไว' ก็คืน
ให'แก�บุคคลที่ได'นําหลักฐานมาแสดงให'เป)นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป)นทายาทของผู'มีสิทธิได'รับเงิน
จํานวนดังกล�าวน้ัน ทั้งนี้ ตามข'อกําหนดในข'อ 47 และข'อ 48  
ให'ผู'รับโอนประโยชน�ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน�ต�อสหกรณ�ภายในกําหนดหนึ่งปVนับแต�
วันที่สมาชิกตายหรือได'รับแจ'งจากสหกรณ� โดยให'แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให'แสดงว�าสมาชิกน้ัน 
ๆ ได'ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด'วย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'พิจารณาและอนุมัติแล'ว 
สหกรณ�จะจ�ายเงินผลประโยชน�ดังกล�าว ภายในสี่สิบห'าวัน ในกรณีผู'มีสิทธิรับเงินผลประโยชน�ไม�ยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน� หรือผู'ท่ีมีชื่อเป)นผู'รับโอนประโยชน�ที่สมาชิกได'จัดทําให'สหกรณ�ถือไว'ไม�มีตัวอยู�ก็ดี เม่ือพ'น
กําหนดอายุความฟhองคดีให'สหกรณ�โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเป)นทุนสํารองของสหกรณ�ทั้งสิ้น  
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข�อ   42. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต�อไปน้ี  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) เป)นคนไร'ความสามารถ หรือเสมือนไร'ความสามารถ  
(4) ต'องคําพิพากษาให'ล'มละลาย  
(5) ต'องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให'จําคุก เว'นแต�ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข'อบังคับข'อ 34 เว'นแต�สมาชิกตามข'อ 34 (3) ที่โอน หรือย'าย หรือออกจาก

ราชการหรืองานประจําโดยไม�มีความผิด และมิได'ลาออกจากสหกรณ�  
(7) ถูกให'ออกจากสหกรณ�  

ข�อ   43. การลาออกจากสหกรณ�   สมาชิกผู'ไม�มีหน้ีสินอยู�ต�อสหกรณ�ในฐานะผู'กู'หรือผู'คํ้าประกันเงินกู'
อาจขอลาออกจากสหกรณ�ได' โดยแสดงความจํานงเป)นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป)นการชอบด'วยข'อบังคับและอนุญาตแล'ว จึงให'ถือว�า
ออกจากสหกรณ�ได'  

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให'ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว�าเป)นการชอบด'วยข'อบังคับ ก็ให'ถือว�าออกจากสหกรณ�ตามความใน
วรรคก�อนได' แล'วให'เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด'วย  

 
ข�อ 44. การให�ออกจากสหกรณ� สมาชิกอาจถูกให'ออกจากสหกรณ�เพราะเหตุอย�างหนึ่งอย�างใด

ดังต�อไปนี้  
  (1) ขาดชาํระค�าหุ'นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกันหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได'รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ  
(2) นําเงินกู'ไปใช'ผิดวัตถุประสงค�ท่ีให'เงินกู'นั้น  
(3) ไม�จัดการแก'ไขหลักประกันสําหรับเงินกู'ที่เกิดบกพร�องให'คืนดีภายในระยะเวลาท่ี คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 



 

 

ข�อบังคับสหกรณ   หน�า  17 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 

 

(4) ค'างส�งเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต'นเงินหรือดอกเบ้ียติดต�อกันเป)นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส�ง
เงินงวดชําระหน้ีดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู'รายหน่ึง ๆ  

(5) ไม�ให'ข'อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก�สหกรณ�เม่ือสมัครเข'าเป)นสมาชิก หรือเม่ือจะก�อความ
ผูกพันในหน้ีสินต�อสหกรณ�ในฐานะผู'กู'หรือผู'คํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ�อยู�แล'ว  

(6) จงใจฝiาฝjนไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�หรือประพฤติ
การใด ๆ อันเป)นเหตุให'เห็นว�าไม�ซื่อสัตย�สุจริตไม�ว�าโดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล�าวข'างต'นนี้
และได'ลงมติให'สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม�น'อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรมการดาํเนินการที่มีอยู�
ทั้งหมดในขณะนั้นแล'ว ก็เป)นอันถือว�าสมาชิกนั้นถูกให'ออกจากสหกรณ�  

สมาชิกที่ถูกให'ออกจากสหกรณ�มีสิทธิยื่นอุทธรณ�ต�อที่ประชุมใหญ� โดยให'ยื่นอุทธรณ�ต�อผู'ตรวจสอบ
กิจการหรือคณะผู'ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต�วันที่ได'รับแจ'งให'ออกจากสหกรณ� คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ�ให'เป)นที่สุด*  

 
ข�อ 45. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ�ไม�ว�าเพราะ

เหตุใด ๆ ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
อน่ึง  ให'สหกรณ�แจ'งเรื่องสมาชิกออกให'ประธานกลุ�ม (ถ'ามี) ซ่ึงเก่ียวข'องเสนอท่ีประชุมกลุ�มทราบ

โดยเร็ว 
 

ข�อ 46.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ�ไม�ว�าเพราะ
เหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ�เป)นที่สุดให'ออกจากสมาชิก ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ให'สหกรณ�แจ'งเร่ืองสมาชิกออกให'ประธานกลุ�ม (ถ'ามี) ซ่ึงเก่ียวข'องเสนอท่ีประชุมกลุ�มทราบ
โดยเร็ว  

 
ข�อ 47. การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ�จะจ�ายคืนค�าหุ'นที่สมาชิกมีอยู�ในสหกรณ�ให'ก�อนค�าหุ'นของ
สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร'อมด'วยเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนค'างจ�ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ�
คืนให'แก�ผู'มีสิทธิได'รับ  โดยเฉพาะค�าหุ'นนั้นผู'มีสิทธิได'รับจะเรียกให'สหกรณ�จ�ายคืนทันทีโดยไม�มีเงินปbนผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปVท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให'จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นปVทางบัญชีท่ีออกโดยได'รับเงินปbนผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVท่ีออกน้ันด'วย ในเม่ือท่ีประชุมใหญ�มีมติให'จัดสรรกําไรสุทธิประจําปVนั้นแล'วก็ได'สุดแต�จะ
เลือก  ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณ�จะจ�ายคืนให'ตามระเบียบของสหกรณ� 
 ถ'าในปVใด จํานวนค�าหุ'นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร'อยละสิบแห�งทุนเรือน
หุ'นของสหกรณ�ตามที่มีอยู�ในวันต'นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให'รอการจ�ายคืนค�าหุ'นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในปVนั้นไว'จนถึงปVทางบัญชีใหม� แต�เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนได'โอนหรือย'าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข'อ 32 (2) โดยไม�มีความผิดน้ัน คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ�อนผันเป)นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (4) สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ'น เงินรับฝาก เงิน
ปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค'างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'ตามกฎหมายล'มละลาย 



 

 

ข�อบังคับสหกรณ   หน�า  18 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 

 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 40 (5) (6) นั้น สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ'น เงินปbน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค'างจ�ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'ภายในเวลาอันสมควร โดยไม�
มีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ปVท่ีออกจากสหกรณ� หรือหากสมาชิกขอให'จ�ายค�าหุ'นภายหลังวันสิ้นปVโดย
ขอรับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังท่ีที่ประชุมใหญ�ได'พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVก็ได' ส�วน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ�จะจ�ายให'ตามระเบียบของสหกรณ� 

ในกรณีท่ีสหกรณ�มีการดําเนินงานเป)นปกติให'จ�ายคืนค�าหุ'นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ'นที่ปรากฏในข'อ 5 
แต�กรณีที่สหกรณ�ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน'มจะขาดทุนสะสม  ให'ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ'นแก�สมาชิกที่พ'นจาก
สมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปSดบัญชีประจําปVและคํานวณมูลค�าหุ'นท่ีจะจ�ายคืนแก�สมาชิก 

การคํานวณมูลค�าหุ'นตามวรรคก�อน ให'ใช'เกณฑ�คํานวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

มูลค�าต�อหุ'น    = ทุนเรือนหุ'นท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด) 
จํานวนหุ'นท้ังสิ้น 

 
ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ'นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ�ไม�ต'องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�ต'อง

เปSดเผยการคํานวณมูลค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นท่ีจะจ�ายคืนสมาชิกไว'และให'ผู'สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต�อ
งบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ'นที่กําหนดในข'อบังคับข'อ 5 ซ่ึงอยู�ในบัญชีทุนเรือนหุ'นและเงินค�าหุ'นจ�าย
คืนต�อหุ'นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ�ขาดทุนให'นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

เม่ือสหกรณ�มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นแล'ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ�ต'องคํานวณมูลค�า
เงินค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นให'เป)นปbจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต'องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ'นที่กําหนดไว'ในข'อ 5 
จนกว�าสหกรณ�ไม�มียอดขาดทุนสะสม 

ในกรณีสหกรณ�ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ'นให'สหกรณ�ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนําที่นาย
ทะเบียนสหกรณ�กําหนดด'วย 

 
ข�อ 48. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต�องรับผิดต�อสหกรณ�ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม

ข'อ 47 นั้น ให'สหกรณ�หักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต'องรับผิดต�อสหกรณ�ออกก�อน 
 

กลุ�มสมาชิก 
ข�อ 49. กลุ�มสมาชิกสหกรณ�อาจจัดตั้งกลุ�มสมาชิกข้ึน การจัดกลุ�ม การประชุมกลุ�ม กิจกรรมของที่

ประชุมกลุ�ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ�ม การดํารงตําแหน�ง การพ'นจากตําแหน�ง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุ�มให'เป)นไปตามที่กําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� 
ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ� 
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ข�อ 50. ความรับผิดของสมาชิกสมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ�จํากัดเพียงไม�เกินจํานวน
เงินค�าหุ'นท่ียังส�งใช'ไม�ครบมูลค�าหุ'นท่ีตนถือ 

 
หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 
ข�อ 51 สมาชิกสมทบสหกรณ�อาจรับสมาชิกสมทบได'ตามท่ีเห็นสมควร โดยต'องสมัครเข'าเป)นสมาชิก

สมทบด'วยความสมัครใจ และมีความประสงค�จะใช'บริการต�าง ๆ ของสหกรณ�เป)นการประจํา 
สหกรณ�มีสมาชิกสมทบ 2 ประเภท ดังน้ี 
(ก)  สมาชิกสมทบบุคคลท่ัวไป 
(ข)  สมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล 

 
 
 
 
 

ข�อ 52. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบต'องมีคุณสมบัติดังน้ี 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   (1)  เป)นบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ และเป)นผู'มีสัญชาติไทย 
ก. เป)นบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรของสมาชิก หรือ บุตรบุญธรรมของสมาชิกที่มีการรับรองตาม

กฎหมาย หรือ  
ข. เป)นบุคคลในองค�กรหรือหน�วยงานท่ีขาดคุณสมบัติตามข'อ 32 ที่บรรลุนิติภาวะ 
   (2)  เป)นผู'เห็นชอบในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
   (3)  เป)นผู'ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
   (4)  เป)นผู'ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ� 
   (5)  มิได'เป)นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืน 
 
ข�อ 53. การได�เข�าเป9นสมาชิกสมทบผู'ประสงค�สมัครเข'าเป)นสมาชิกสมทบต'องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ�

ตามแบบที่กําหนดไว' โดยต'องมีสมาชิกสหกรณ�นี้ไม�น'อยกว�าสองคนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'
สอบสวนพิจารณาเห็นว�าผู'สมัครมีคุณสมบัติถูกต'องตามที่กําหนดในข'อ 50 (ก) และ (ข) ทั้งเห็นเป)นการสมควร
แล'วก็ให'รับเข'าเป)นสมาชิกสมทบได' และต'องจัดให'ผู'สมัครได'ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค�าธรรมเนียมแรกเข'าและค�าหุ'นตามที่จะถือครบถ'วน 

เม่ือสมาชิกสมทบได'ปฏิบัติตามวรรคก�อนแล'วย�อมได'สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 
ข�อ 54. ค�าธรรมเนียมแรกเข�าของสมาชิกสมทบผู'สมัครเข'าเป)นสมาชิกสมทบต'องชําระค�าธรรมเนียม

แรกเข'าให'แก�สหกรณ� คนละห'าสิบ บาทค�าธรรมเนียมแรกเข'านี้ให'ถือว�าเป)นรายได'ของสหกรณ� จะเรียกคืนไม�ได'
ไม�ว�าด'วยกรณีใด ๆ 
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ข�อ 55. สิทธิและหน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน�าที่เฉพาะในส�วนที่ไม�ขัด
กับกฎหมายสหกรณ� 

 (ก)   สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป  มีดังน้ี 
  (1)  ให'สิทธิในการถือหุ'นเม่ือแรกเข'า 1 หุ'น หรือสมาชิกสมทบสามารถเพิ่มซ้ือทุนเรือนหุ'นได'

ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาทั้งนี้ให'อยู�ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป)นผู'พิจารณาอนุมัติตามความ
เหมาะสมในกรณีสหกรณ�ฯมีความจําเป)นในการเพิ่มจํานวนทุนเรือนหุ'นให'สูงข้ึนตามสัดส�วนของทุนดําเนินงาน
ของสหกรณ�ฯและตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ� หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ�หรือในกรณีที่มีทุนเรือน
หุ'นลดน'อยลงจากเดิม 

(2)  ให'สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ� 
(3)  ให'สิทธิได'รับเงินช�วยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� 

จํากัด ว�าด'วยการสงเคราะห�เก่ียวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2547 และว�าด'วยกองทุนสวัสดิการ
เพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 

 
 
 
 
 

หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป  มีดังน้ี 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ� 
(2)  เข'าร�วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ�นัดหมาย 
(3)  ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ� เพื่อให'สหกรณ�เป)นองค�กรท่ีเข'มแข็ง 
(4)  สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ� 
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� พัฒนาสหกรณ�ให'เจริญรุ�งเรือง และม่ันคง 
 

สมาชิกไม�มีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป  มีดังน้ี 
(1)   ไม�ให'สิทธิสมาชิกสมทบในการกู'ยืมเงินจากสหกรณ�ประเภทเงินกู'สามัญกรณีพิเศษเกินร'อย

ละ 90 ของทุนเรือนหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยู�โดยระยะเวลาการผ�อนชําระหนี้และหลักเกณฑ�ในการกู'ให'ใช'
หลักเกณฑ�เดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป 

(2)   ไม�ให'นับชื่อของสมาชิกสมทบเข'าเป)นองค�ประชุม 
(3)   ไม�ให'สิทธิในการออกเสียง 
(4)   ไม�ให'สิทธิเป)นกรรมการสหกรณ� 

 (ข) สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล มีดังน้ี 
 (1)  ให'สิทธิในการถือหุ'นเม่ือแรกเข'า 1 หุ'น หรือทั้งนี้ให'อยู�ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป)นผู'

พิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม และสามารถได'รับการโอนหุ'นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางส�วนตาม
จํานวนท่ีสมาชิกสามัญแสดงเจตจํานงในกรณีท่ีสมาชิกสามัญถึงแก�กรรม 

(2)  ให'สิทธิในการรับโอนหุ'นจากสมาชิกสามัญทั้งจํานวนหรือบางส�วนตามจํานวนที่สมาชิกสามัญ
แสดงเจตจํานง 

(3)   ให'สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ� 
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(4)  ให'สิทธิสมาชิกสมทบในการกู'ยืมเงินจากสหกรณ�ประเภทเงินกู'สามัญกรณีพิเศษได'ไม�เกินร'อย
ละ 90 ของทุนเรือนหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยู�โดยระยะเวลาการผ�อนชําระหนี้และหลักเกณฑ�ในการกู'ให'ใช'
หลักเกณฑ�เดียวกับสมาชิกสามัญทั่วไป 

(5)   ให'สิทธิได'รับเงินช�วยเหลือจัดการงานศพ ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� 
จํากัด ว�าด'วยการสงเคราะห�เก่ียวกับการเสียชีวิตของสมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2547 และว�าด'วยกองทุนสวัสดิการ
เพื่อสมาชิก พ.ศ.2546 
หน�าที่ในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล  มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ� 
(2) เข'าร�วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ�นัดหมาย 
(3) ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ� เพื่อให'สหกรณ�เป)นองค�กรที่เข'มแข็ง 
(4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ� 
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� พัฒนาสหกรณ�ให'เจริญรุ�งเรือง และม่ันคง 

สมาชิกไม�มีสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบเฉพาะบุคคล  มีดังน้ี 
(1) ไม�ให'นับชื่อของสมาชิกสมทบเข'าเป)นองค�ประชุม 
(2) ไม�ให'สิทธิในการออกเสียง 
(3) ไม�ให'สิทธิเป)นกรรมการสหกรณ� 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข�อ 56. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบย�อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ ดังต�อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เป)นคนไร'ความสามารถหรือเสมือนไร'ความสามารถ 
(3) ต'องคําพิพากษาให'ล'มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ�และได'รับอนุญาตแล'ว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข'อบังคับข'อ 50 
(6) ถูกให'ออกจากสหกรณ� 
 

ข�อ 57. การลาออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ�ได' โดย
แสดงความจํานงเป)นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวน
พิจารณาเห็นว�าเป)นการชอบด'วยข'อบังคับและอนุญาตแล'วจึงให'ถือว�าออกจากสหกรณ�ได' 

 
ข�อ 58. การให�ออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจถูกให'ออกจากสหกรณ�เพราะ

เหตุใด ๆ ดังต�อไปน้ี 
(1) ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข'า 
(2) ไม�ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ� 
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(4) แสดงตนเป)นปฏิปbกษ�หรือทําให'เสื่อมเสียต�อสหกรณ�หรือขบวนการสหกรณ� ไม�ว�าโดยประการ
ใด ๆ 

 
ข�อ 59. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และที่อยู�ของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ สัญชาติและที่อยู�  ต'องแจ'งให'สหกรณ�ทราบภายในสิบห'าวันนับแต�วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ข�อ 60. การตั้งผู�รับโอนประโยชน�ของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือ

หลายคนเป)นผู'รับโอนประโยชน�ในเงินค�าหุ'น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ�เม่ือตนถึงแก�ความตายโดยมอบ
ไว'แก�สหกรณ�เป)นหลักฐาน หนังสือตั้งผู'รับโอนประโยชน�ดังว�านี้ต'องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ'าสมาชิกสมทบประสงค�จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู'รับโอนประโยชน�ที่ได'ทําไว'แล'ว  ต'องทําเป)น
หนังสือตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให'สหกรณ�ถือไว'  
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให'สหกรณ�แจ'งให'ผู'รับโอนประโยชน�ตามความในวรรคก�อนทราบ  และสหกรณ�  
จะจ�ายเงินค�าหุ'น  เงินรับฝาก  เงินปbนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน�หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบ  ผู'ตายมีอยู�ในสหกรณ�ให'แก�ผู'รับโอนประโยชน�ที่ได'ตั้งไว'  หรือถ'ามิได'ตั้งไว'  ก็คืนให'แก�บุคคลท่ีได'นํา
หลักฐานมาแสดงให'เป)นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเป)นทายาทของผู'มีสิทธิได'รับเงินจํานวนดังกล�าวน้ัน  
ทั้งน้ี  ตามข'อกําหนดในข'อ  59  และข'อ  60 
 
 
 ให'ผู'รับโอนประโยชน�ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน�ต�อสหกรณ�ภายในกําหนด
หนึ่งปVนับแต�วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได'รับแจ'งจากสหกรณ�  โดยให'แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให'แสดงว�าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได'ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด'วย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'
พิจารณาและอนุมัติแล'ว  สหกรณ�จะจ�ายเงินผลประโยชน�ดังกล�าวภายใน  สี่สิบห'าวัน ในกรณีผู'มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน�ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน� หรือผู'ที่มีชื่อเป)นผู'รับโอนประโยชน�ที่สมาชิกสมทบได'จัดทําให'
สหกรณ�ถือไว'ไม�มีตัวอยู�ก็ดี เม่ือพ'นกําหนดอายุความฟhองคดีให'สหกรณ�โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเป)นทุน
สํารองของสหกรณ�ทั้งสิ้น 
 

ข�อ 61. การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ�จะจ�ายคืนค�าหุ'นที่สมาชิกสมทบมีอยู�ในสหกรณ� 
ให'ก�อนค�าหุ'นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร'อมด'วยเงินปbนผลและเงินเฉล่ียคืนค'างจ�ายบรรดาที่
สมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'แก�ผู'มีสิทธิได'รับ  โดยเฉพาะค�าหุ'นนั้นผู'มีสิทธิได'รับจะเรียกให'สหกรณ�
จ�ายคืนทันทีโดยไม�มีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVท่ีออกน้ัน  หรือจะเรียกให'จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นปVทาง
บัญชีท่ีออกโดยได'รับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปVที่ออกน้ันด'วยในเม่ือที่ประชุมใหญ�มีมติให'จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปVนั้นแล'วก็ได'สุดแต�จะเลือก ส�วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ�จะจ�ายคืนให'ตามระเบียบของ
สหกรณ� 
 ถ'าในปVใด จํานวนค�าหุ'นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร'อยละสิบแห�งทุน
เรือนหุ'นของสหกรณ�ตามที่มีอยู�ในวันต'นปVนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให'รอการจ�ายคืนค�าหุ'นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในปVนั้นไว'จนถึงปVทางบัญชีใหม� 
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 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (3) สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ'น เงินรับฝาก 
เงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'ตามกฎหมาย
ล'มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข'อ 54 (5) (6) นั้น สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ'น 
เงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค'างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ�คืนให'ภายในเวลาอัน 
สมควรโดยไม�มีเงินปbนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ปVที่ออกจากสหกรณ� หรือหากสมาชิกสมทบขอให'จ�ายค�าหุ'น 
ภายหลังวันสิ้นปV โดยขอรับเงินปbนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปVนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ�ได'พิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปVก็ได' ส�วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ�จะจ�ายให'ตามระเบียบของสหกรณ� 
 ในกรณีท่ีสหกรณ�มีการดําเนินงานเป)นปกติให'จ�ายคืนค�าหุ'นแก�สมาชิกตามมูลค�าหุ'นที่ปรากฏในข'อ 5 
แต�กรณีที่สหกรณ�ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน'มจะขาดทุนสะสม  ให'ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ'นแก�สมาชิกที่พ'นจาก
สมาชิกภาพในระหว�างปVจนกว�าจะปSดบัญชีประขําปVและคํานวณมูลค�าหุ'นท่ีจะจ�ายคืนแก�สมาชิก 

 
การคํานวณมูลค�าหุ'นตามวรรคก�อน ให'ใช'เกณฑ�คํานวณ  
ดังน้ีมูลค�าต�อหุ'น  = ทุนเรือนหุ'นท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งหมด) 
                         จาํนวนหุ'นท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 

 ในการปรับลดมูลค�าต�อหุ'นที่จะจ�ายคืนแก�สมาชิก สหกรณ�ไม�ต'องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต�ต'อง
เปSดเผยการคํานวณมูลค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นท่ีจะจ�ายคืนสมาชิกไว'และให'ผู'สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต�อ
งบการเงิน สําหรับส�วนต�างของมูลค�าหุ'นที่กําหนดในข'อบังคับข'อ 5 ซ่ึงอยู�ในบัญชีทุนเรือนหุ'นและเงินค�าหุ'นจ�าย
คืนต�อหุ'นแก�สมาชิกในกรณีสหกรณ�ขาดทุนให'นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
 เม่ือสหกรณ�มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นแล'ว ในปVต�อๆ ไป สหกรณ�ต'องคํานวณมูลค�า
เงินค�าหุ'นจ�ายคืนต�อหุ'นให'เป)นปbจจุบันทุกปV และมูลค�าดังกล�าวจะต'องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ'นที่กําหนดไว'ในข'อ 5 
จนกว�าสหกรณ�ไม�มียอดขาดทุนสะสม 
 ในกรณีสหกรณ�ขาดทุนสะสม การจ�ายคืนค�าหุ'นให'สหกรณ�ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือคําแนะนําที่นาย
ทะเบียนสหกรณ�กําหนดด'วย 
 

ข�อ 62. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต�องรับผิดต�อสหกรณ�ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข'อ 59 นั้น ให'สหกรณ�หักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต'องรับผิดต�อสหกรณ�ออกก�อน 

 
ข�อ 63. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ�ไม�ว�า

เพราะเหตุใด ให'คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
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การประชุมใหญ� 
ข�อ 64. การประชุมใหญ�สามัญให'คณะผู'จัดต้ังสหกรณ�นัดสมาชิกมาประชุมกันเป)นการประชุมใหญ�

สามัญครั้งแรกภายในเก'าสิบวันนับแต�วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ� เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให'แก�คณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญ�สามัญคร้ังต�อไป ให'คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปVละหน่ึงคร้ังภายในหนึ่งร'อย
ห'าสิบวันนับแต�วันสิ้นปVทางบัญชีของสหกรณ� 
 

ข�อ 65.การประชุมใหญ�วิสามัญ สหกรณ�สามารถจัดการประชุมใหญ�วิสามัญได'ด'วยเหตุดังน้ี  
(1)  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ�วิสามัญเม่ือใดก็ได'เม่ือมีเหตุอันสมควร  
(2)  นายทะเบียนสหกรณ�มีหนังสือแจ'งให'เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ  
(3)  สหกรณ�ขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ'นท่ีชําระแล'ว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงการ

ดําเนินงาน และต'องเรียกโดยไม�ชักช'า แต�ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันที่สหกรณ�ทราบ  
(4)  สมาชิกจํานวนไม�น'อยกว�าหน่ึงในห'าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น'อยกว�าหนึ่งร'อยคน 14

หรือผู'แทนสมาชิกจํานวนไม�น'อยกว�าหนึ่งในห'าของจํานวนผู'แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น'อยกว�าห'าสิบคน ลง
ลายมือชื่อทําหนังสือร'องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการให'เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ  

คณะกรรมการดําเนินการต'องเรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีรับคําร'องขอ ถ'า
คณะกรรมการดําเนินการไม�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าว ให'นายทะเบียนสหกรณ�
มีอํานาจเรียกประชุมใหญ�วิสามัญได'ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  

 
 
 
 
ข�อ 66. การประชุมใหญ�โดยผู�แทนสมาชิกกรณีท่ีสหกรณ�มีสมาชิกเกินกว�า 500 คนให'การประชุม

ใหญ�ประกอบด'วยผู'แทนสมาชิกเท�านั้น 
 
ข�อ 67 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน�งผู�แทนสมาชิก 

(1)  สมาชิกสามัญเท�านั้นมีสิทธิได'รับเลือกตั้งเป)นผู'แทนสมาชิก 
  (2)  การเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให'กระทําในที่ประชุมกลุ�มก�อนการประชุมใหญ�สามัญ
ของสหกรณ� และให'ประธานกลุ�ม หรือเลขานุการกลุ�ม (ถ'ามี) หรือตัวแทนกลุ�มแจ'งรายชื่อผู'แทนสมาชิกในกลุ�ม
ของตนต�อสหกรณ�โดยมิชักช'า และให'สหกรณ�จัดให'มีประกาศแจ'งรายช่ือผู'แทนกลุ�มให'ทราบ โดยให'มีผลบังคับ
นับแต�วันประกาศ 
 (3)  ให'ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก 20 คน ต�อ
ผู'แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ'าเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินก่ึงให'เลือกตั้งผู'แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน ในจํานวน
นี้ให'ประธานกลุ�ม (ถ'ามี) หรือตัวแทนกลุ�มเป)นผู'แทนสมาชิกโดยตําแหน�ง โดยให'นับรวมอยู�ในจํานวนผู'แทน
สมาชิกท่ีกลุ�มพึงเลือกตั้งได' 

อนึ่ง จํานวนผู'แทนสมาชิกจะมีน'อยกว�าหน่ึงร'อยคนไม�ได'  
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ให'ผู'แทนสมาชิกทั้ง 4 กลุ�ม อยู�ในตําแหน�งคราวละสองปVทางบัญชีของสหกรณ� หากยังไม�มีการเลือกตั้ง
ผู'แทนสมาชิกใหม� ให'ผู'แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน จนกว�าจะมีการเลือกต้ังผู'แทนสมาชิก
ใหม�ทดแทน  

 ให'ผู'แทนสมาชิกทั้ง 4 กลุ�ม อยู�ในตําแหน�งคราวละ 2 ปVทางบัญชีของสหกรณ�ฯแม'สถานภาพการสังกัด
กลุ�มจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ข�อ 68. การพ�นจากตําแหน�งผู'แทนสมาชิกพ'นจากตําแหน�ง เม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกใหม� 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต�อท่ีประชุมกลุ�มซ่ึงตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ�มที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ�มซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 
 

ข�อ 69. ตําแหน�งผู�แทนสมาชิกว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระถ'าผู'แทนสมาชิกพ'นจากตําแหน�งไม�ว�า
ด'วยประการใด ๆ จนทําให'จํานวนผู'แทนสมาชิกเหลือไม�ถึงหน่ึงร'อยคนหรือเหลือไม�ถึงสามในสี่ของจํานวน 
ผู'แทนสมาชิกท้ังหมด ก็ให'ที่ประชุมกลุ�มดําเนินการเลือกตั้งผู'แทนสมาชิกให'ครบตามจํานวนที่ว�างลง และให'
ผู'แทนสมาชิกท่ีได'รับเลือกตั้งอยู�ในตําแหน�งได'เพียงเท�าท่ีกําหนดเวลาท่ีผู'ซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยู�ได' 

 
 
 
 
 
 
 
ข�อ 70. การแจ�งกําหนดการประชุมใหญ�เม่ือมีการประชุมใหญ�ทุกคราว ให'สหกรณ�มีหนังสือแจ'งวัน

เวลา สถานท่ี และเร่ืองที่จะประชุมให'บรรดาสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทราบล�วงหน'าไม�น'อยกว�าเจ็ดวัน แต�ถ'า
การประชุมนั้นเป)นการด�วน อาจแจ'งล�วงหน'าได'ตามสมควร ทั้งนี้ให'ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เป)นผู'ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต'องแจ'งให'เจ'าหน'าที่จากกรมส�งเสริมสหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบล�วงหน'า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ'งให'สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกทราบด'วย 

 
ข�อ 71. องค�ประชุมในการประชุมใหญ�การประชุมใหญ�ของสหกรณ�ต'องมีสมาชิกมาประชุมไม�น'อย

กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น'อยกว�าหน่ึงร'อยคน ในกรณีเป)นการประชุมใหญ�โดยผู'แทน
สมาชิกต'องมีผู'แทนสมาชิกมาประชุมไม�น'อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู'แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น'อยกว�าหนึ่ง
ร'อยคนจึงจะเป)นองค�ประชุม 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ�โดยผู'แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข'าร�วมประชุมใหญ�ในฐานะผู'
สังเกตการณ�ได' แต�ไม�มีสิทธินับเป)นองค�ประชุม หรือออกเสียงและได'รับเลือกตั้งเป)นกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ�  สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให'ผู'อ่ืนมาประชุมแทนตนไม�ได' 
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 ข�อ 72. การนัดประชุมใหญ�ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ�ถ'าสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิก
แล'วแต�กรณี มาประชุมไม�ครบองค�ประชุม ให'นัดประชุมใหญ�อีกคร้ังหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีนัด  ประชุม
ใหญ�คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลังนี้  ถ'ามิใช�การประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกร'องขอให'
เรียกประชุมแล'ว  เม่ือมีสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกแล'วแต�กรณีมาประชุมไม�น'อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม�น'อยกว�าสามสิบคนก็ให'ถือเป)นองค�ประชุม  แต�ถ'าเป)นการประชุม
ใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกร'องขอให'เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไม�ถึงที่จะเป)นองค�ประชุมตามท่ีกล�าวในข'อ 69 วรรคแรก  ก็ให'งดประชุม 
 

ข�อ 73. อํานาจหน�าที่ของที่ประชุมใหญ� ท่ีประชุมใหญ�มีอํานาจหน'าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่
เกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ�  

ข�อ 73/1 และให'ท่ีประชุมใหญ�มีอํานาจในการวินิจฉัยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ�
รวมทั้งในข'อต�อไปนี้  

 (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข'าใหม� สมาชิกออกจากสหกรณ� การเลือกตั้งผู'แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข'ออุทธรณ�ของผู'สมัครซ่ึงมิได'รับเลือกเข'าเป)นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให'ออกจากสหกรณ�  

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการและผู'ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ�  

(3) อนุมัติงบการเงินประจําปV และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ�  
(4) รับทราบรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�จากคณะกรรมการดําเนินการและผล

การตรวจสอบประจําปVจากผู'ตรวจสอบกิจการ  
(5) กําหนด ค�าตอบแทนในการปฏิบัติหน'าที่หรือค�าตอบแทนอ่ืนของผู'ตรวจสอบกิจการ  
(6) กําหนดวงเงินการกู'ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ�  
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ� หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ

สหกรณ�  
 
 
 
(8) กําหนดค�าเบี้ยเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก และค�าเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการ

อ่ืน ๆ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา  
(9) พิจารณาแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ  
 
(10) เห็นชอบให'แยกสหกรณ� ควบสหกรณ� เลิกสหกรณ� เข'าร�วมจัดตั้งหรือเป)นสมาชิกชุมนุมสหกรณ�  
(11) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ�ที่สหกรณ�นี้

เป)นสมาชิกอยู�  
(12) พิเคราะห�และปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ� รองนาย

ทะเบียนสหกรณ� ผู'ตรวจการสหกรณ� ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย  
(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณ�คิดจะทําเป)นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ�  
(14) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท้ังปวงที่ข'อบังคับไม�ได'กําหนดให'เป)นอํานาจของผู'ใดเป)นการเฉพาะ  
(15) กําหนดและแก'ไขเพิ่มเติมระเบียบว�าด'วยการใช'ทุนสาธารณประโยชน� 
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(16) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ�หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ
สหกรณ�หรือแผนและวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ'นบางส�วนระหว�างเป)นสมาชิก 

 

หมวด 8 
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ข�อ 74.คณะกรรมการดําเนินการ ให'สหกรณ�มีคณะกรรมการดําเนินการจํานวนสิบห'าคน 

ประกอบด'วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีก …สิบสี่คน.ซ่ึงท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยกรรมการอย�างน'อย..สามคน... ต'องเป)นผู'มีคุณวุฒิด'านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร� หรือผ�านการฝoกอบรมตามหลักสูตรในด'านดังกล�าวหรือด'านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ�แห�งชาติกําหนด  

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให'กระทําโดยวิธี .....ลับ........ และให'กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
ในระหว�างกันเองข้ึนดํารงตําแหน�งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป)นกรรมการ และปSดประกาศให'ทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ� หรือประกาศ
ทางอิเล็กทรอนิกส�  

 
ข�อ 74/1  ห'ามมิให'บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต�อไปนี้เป)นหรือทําหน'าที่กรรมการดําเนินการ  

(1) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให'จําคุก เว'นแต�เป)นโทษสําหรับความผิดที่ได'กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องค�การ หน�วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน
ทุจริตต�อหน'าที่  

(3) เคยถูกให'พ'นจากตําแหน�งกรรมการหรือผู'จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเป)นท่ีสุดให'พ'นจากตําแหน�ง
กรรมการหรือผู'จัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ�  

 
 
 
 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให'ถอดถอนออกจาก 

ตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต�อหน'าที่  
(5) เป)นกรรมการหรือผู'จัดการในสหกรณ�ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห�ง

พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 และที่แก'ไขเพิ่มเติม  
(6) ผิดนัดชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยเกินกว�าเก'าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป)นสมาชิกของบริษัทข'อมูล

เครดิตตามกฎหมายว�าด'วยการประกอบธุรกิจข'อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปVก�อนวันที่ได'รับการเลือกตั้งเป)น
กรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน�งน้ัน 

(7) ผิดนัดชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ�ที่ตนเป)นสมาชิกในระยะเวลาสองปVทางบัญชีก�อน
วันที่ได'รับการเลือกตั้งเป)นกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน�งนั้น 
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(8) ผู'ซ่ึงถูกสหกรณ�ที่ตนเป)นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ�ฟhองดําเนินคดีในทางแพ�งหรือ
ทางอาญาในข'อกล�าวหาท่ีกระทําให'สหกรณ�เสียหาย หรือเคยต'องคําพิพากษาถึงที่สุดให'ชดใช'ค�าเสียหายแก�
สหกรณ�ในการกระทําที่ก�อให'เกิดความเสียหาย  

(9) เคยถูกธนาคารแห�งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด
หลักทรัพย�หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป)นกรรมการ ผู'จัดการ ผู'มีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู'ให'บริการทางการเงินซ่ึงอยู�ภายใต'การ
กํากับดูแลของหน�วยงานดังกล�าว เว'นแต�จะพ'นระยะเวลาที่กําหนดห'ามดํารงตําแหน�งดังกล�าวแล'วหรือได'รับ
การยกเว'นจากหน�วยงานกํากับดูแล แล'วแต�กรณี  

(10)มีหรือเคยมีส�วนร�วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายท่ีมี
ลักษณะเป)นการหลอกลวงผู'อ่ืนหรือฉ'อโกงประชาชน  

(11) เป)นหรือเคยเป)นบุคคลล'มละลาย  
 (12) เป)นกรรมการหรือผู'จัดการของสหกรณ�อ่ืน เว'นแต�เป)นกรรมการของชุมนุมสหกรณ�ท่ีสหกรณ�

นั้นเป)นสมาชิกอยู�ได'อีกไม�เกินหน่ึงแห�ง 
 (13) เป)นกรรมการของสหกรณ�ซ่ึงพ'นจากตําแหน�งผู'จัดการสหกรณ�น้ันไม�เกินหนึ่งปV หรือเป)น

ผู'จัดการสหกรณ�ซ่ึงพ'นจากตําแหน�งกรรมการของสหกรณ�นั้นไม�เกินหน่ึงปV แล'วแต�กรณี 19 / 28 (13) ผิดนัด
ชําระเงินต'นหรือดอกเบี้ยเกินกว�าเก'าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเป)นสมาชิกของบริษัทข'อมูลเครดิตตามกฎหมายว�า
ด'วยการประกอบธุรกิจข'อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปVก�อนวันท่ีได'รับการเลือกตั้งเป)นกรรมการหรือวันที่ทํา
สัญญาจ'างเป)นผู'จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน�งน้ัน 

(14) ผู'ซึ่งเป)นเจ'าหน'าท่ีในสหกรณ�น้ี 
(15) เป)นผู'มีคุณสมบัติต'องห'ามตามกฎหมายว�าด'วยสหกรณ� 
(16) อยู�ในระหว�างเป)นคู�กรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณ�เก่ียวกับคดีอาญา คดีแพ�ง 

คดีปกครอง หรือ คดีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(17)  เป)นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�อ่ืนใดซํ้าซ'อนในขณะเดียวกัน 
(18)  เคยถูกให'ออกจากสหกรณ�ไม�ว�ากรณีใดๆ 
(19)  เป)นคนไร'ความสามารถ คนเสมือนไร'ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟbqนเฟjอนไม�

สมประกอบ 
 หากประธานกรรมการดําเนินการอยู�ระหว�างการดํารงตําแหน�งมีคุณสมบัติขัดกับข'อ 74/1 ให'ถือ
ว�าสิ้นสภาพการเป)นประธานกรรมการหรือคณะกรรมการทันทีและให'กรรมการดําเนินการแต�งตั้งรองประธาน
กรรมการตามลําดับทําหน'าที่เป)นประธานแทนจนกว�าจะมีการเลือกตั้งประธานใหม�ทดแทนตามข'อบังคับ 
 

75. อํานาจหน�าที่ของกรรมการดําเนินการแต�ละตําแหน�ง 
(ก)  ประธานกรรมการมีอํานาจหน'าที่ดังน้ี 

(1) เป)นประธานในท่ีประชุมใหญ�และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล�าวให'เป)นไปด'วยความเรียบร'อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ�ให'เป)นไปด'วยความเรียบร'อยและอยู�ในวัตถุประสงค�
ของสหกรณ� 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต�าง ๆ ในนามสหกรณ�ตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับนี้ 
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(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ� 

(ข)  รองประธานกรรมการมีอํานาจหน'าที่ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน'าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไม�

อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน'าที่ได' หรือเม่ือตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง 
(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให' 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมายข'อบังคับ ระเบียบ  

มติ  และคําสั่งของสหกรณ� 
(ค)เลขานุการ มีอํานาจหน'าท่ีดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ�ให'เรียบร'อยอยู�เสมอ 
(3) แจ'งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล'วแต�กรณี 
(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ 

มติ และคําสั่งของสหกรณ� 
(ง)เหรัญญิก มีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ�ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย�สินของสหกรณ�ให'เป)นไปโดยถูกต'อง
เรียบร'อย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให'ภายใต'กฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ� 

ข�อ 76.กําหนดเวลาอยู�ในตําแหน�งคณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองปVนับแต�
วันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหนึ่งปVนับแต�วันเลือกตั้ง ให'กรรมการดําเนินการสหกรณ�ออกจากตําแหน�ง
เป)นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ'ามีเศษให'ปbดข้ึน) และให'ถือว�าเป)น
การพ'นจากตําแหน�งตามวาระ ในปVต�อไปให'กรรมการดําเนินการ ท่ีอยู�ในตําแหน�งจนครบวาระหรืออยู�นานที่สุด
ออกจากตําแหน�งสลับกันไปทุก ๆ ปV 

เม่ือครบวาระ หากยังไม�มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม� ให'คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว�าจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ แต�ต'องไม�เกินหนึ่งร'อยห'าสิบวันนับแต�วันสิ้นปV
ทางบัญชีสหกรณ� 

 
 
 
กรณีประธานกรรมการดําเนินการเกษียณอายุราชการ หรือย'ายไปดํารงตําแหน�งนอกพื้นที่ ภ.จว.

เชียงใหม� หรือย'ายจาก ต'นสังกัดเดิมให'พ'นจากการเป)นประธานกรรมการดําเนินการทันที 
กรณีกรรมการดําเนินการเกษียณอายุราชการ หรือย'ายไปดํารงตําแหน�งนอกพื้นที่  ภ.จว.เชียงใหม� 

หรือย'ายจากต'นสังกัดเดิม ให'ดํารงตําแหน�งกรรมการดําเนินการได'ถึงสิ้นปVบัญชีของสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด 

กรรมการดําเนินการซ่ึงพ'นจากตําแหน�งอาจได'รับเลือกตั้งซํ้าอีกได'แต�ต'องไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต'องพ'นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให'กรรมการดําเนินการท่ีได'รับเลือกตั้งใหม�

อยู�ในตําแหน�งได'เช�นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให'นําความในวรรคหน่ึงมาใช'บังคับโดยอนุโลม 
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ข�อ 77. คณะผู�จัดต้ังสหกรณ�เม่ือได'รับจดทะเบียนเป)นสหกรณ�แล'วให'คณะผู'จัดตั้งสหกรณ�มีอํานาจ

หน'าที่และความรับผิดชอบเช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ�จนกว�าที่ประชุมใหญ�สามัญคร้ัง
แรกภายในเก'าสิบวันนับแต�วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ� จะได'เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

ให'คณะผู'จัดตั้งสหกรณ�มอบหมายกิจการท้ังปวงให'แก�คณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีได'รับเลือกต้ัง 
 
ข�อ 78. การพ�นจากตําแหน�ง กรรมการดําเนินการต'องพ'นจากตําแหน�ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปน้ี  

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ  
(2)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเป)นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต�อท่ีประชุม

ใหญ�ของสหกรณ�  
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ  
(4)  มีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 74/1 
(5) ที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัวบุคคล  
(6) นายทะเบียนสหกรณ�สั่งให'ออกทั้งคณะหรือรายตัว บุคคล  
(7)  ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต�อกันสามคร้ัง โดยไม�มีเหตุอันควร  

ให'กรรมการดําเนินการผู'มีส�วนได'เสียตาม (6) อุทธรณ�ต�อต�อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�ได' ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ�ให'เป)นที่สุด  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได'สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (7) และ
ได'ลงมติโดยคะแนนเสียงไม�น'อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ทั้งหมดในขณะน้ันยกเว'น
ผู'มีส�วนได'เสีย ก็เป)นอันถือว�ากรรมการดําเนินการรายนั้นต'องพ'นจากตําแหน�ง  

 
 
กรณีท่ีที่ประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนให'กรรมการดําเนินการพ'นจากตําแหน�งทั้งคณะ ให'ที่ประชุมใหญ�

ครั้งน้ันเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม�ทั้งคณะ และอยู�ในตําแหน�งได'เช�นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  

 
ข�อ 79. ตําแหน�งกรรมการว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ ถ'าตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อน

ถึงคราวออกตามวาระ (เว'นแต�เพราะเหตุตามข'อ 78/ (6) ) ให'กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน�งอยู�
ดําเนินการต�อไปจนกว�าจะมีการประชุมใหญ� ซ่ึงจะได'มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�งที่ว�าง 
แต�ถ'าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน'อยกว�าองค�ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม�ได' นอกจากต'องนัดเรียกให'มีการประชุมใหญ�วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งท่ีว�างลง  

ในกรณีที่ตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อน เป)น
ตําแหน�งประธานกรรมการ หากไม�มีรองประธานกรรมการทําหน'าท่ีแทนและยังมิได'มีการประชุมใหญ�เพื่อ
เลือกตั้งใหม� คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหน'าท่ีแทนชั่วคราว
จนกว�าจะมีการเลือกตั้งใหม�  

กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ�เลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหน�งท่ีว�าง ให'อยู�ในตําแหน�งได'เพียงเท�า
กําหนดเวลาที่ผู'ซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู�ได'  
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ข�อ 80. การประชุมและองค�ประชุมให'คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต�

ต'องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป)นอย�างน'อย 
ให'ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได'  ในกรณีที่เป)นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก'ไขระเบียบ  ข'อบังคับ  และเร่ืองที่สําคัญ
อ่ืน ๆ ของ สหกรณ�ให'แจ'งเจ'าหน'าท่ีของกรมส�งเสริมสหกรณ�และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบด'วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ต'องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม�น'อยกว�าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเป)นองค�ประชุม 

 
ข�อ 81. อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน'าท่ีดําเนิน

กิจการท้ังปวงของสหกรณ� ให'เป)นไปตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�กับท้ังในทาง
อันจะทําให'เกิดความจําเริญแก�สหกรณ� ซ่ึงรวมท้ังในข'อต�อไปนี้  

 (1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปhาหมายเชิงกลยุทธ�ในภาพรวมของสหกรณ�เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ�
พิจารณาอนุมัติ รวมท้ังกํากับดูแลให'ฝiายจัดการดําเนินการให'เป)นไปตามนโยบายดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

 (2) จัดให'มีข'อกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู'จัดการ ผู'มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของ
สหกรณ� และเจ'าหน'าที่ของสหกรณ� เพื่อเป)นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ�  

 (3) จัดให'มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด'านต�าง ๆ ของสหกรณ� โดยอย�างน'อยจะต'อง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด'านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล�อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให'มีการทบทวนนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย�างสมํ่าเสมอ พร'อมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกล�าวให'ที่ประชุมใหญ�
ทราบ  

 
 (4) กํากับดูแลฝiายจัดการให'จัดการงานของสหกรณ�อย�างมีประสิทธิภาพ และดําเนินกิจการตาม

กฎหมายว�าด'วยสหกรณ�และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข'องอย�างเคร�งครัด  
 (5) จัดให'มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ  
(6) กํากับดูแลให'ฝiายจัดการรายงานเร่ืองที่สําคัญของสหกรณ�ต�อคณะกรรมการอย�างรวดเร็วและมี

กระบวนการนําเสนอข'อมูลและข'อเท็จจริงอย�างครบถ'วนเพื่อให'คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอํานาจหน'าที่
ได'อย�างสมบูรณ�  

(7) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน 
การกู'ยืมจากสหกรณ�อ่ืนและสถาบันการเงิน และการคํ้าประกันเพื่อเสนอต�อที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ�

พิจารณาอนุมัติ  
(8) พิจารณาแต�งตั้งและกําหนดอํานาจหน'าที่ของอนุกรรมการต�าง ๆ ตามความจําเป)น  
(9) กํากับดูแลสหกรณ�ให'มีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข'องเพื่อแสดงฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานท่ีแท'จริงของสหกรณ� โดยต'องเปSดเผยให'สมาชิกได'รับทราบและสามารถตรวจสอบได'  
(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ� ตลอดจนดูแลให'สมาชิกปฏิบัติการต�าง 

ๆ ตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ�  
(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู'ยืมเงิน การให'เงินกู' และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ�  
(12) พิจารณาดําเนินการต�าง ๆ เก่ียวกับทรัพย�สิน ดังระบุไว'ในวัตถุประสงค�ของสหกรณ�  
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(13) คํ้าประกันเงินกู'ท่ีสหกรณ�กู'ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ� โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะส�วนตัว  
(14) กําหนดระเบียบต�าง ๆ ของสหกรณ�  
(15) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ� การเสนองบการเงินประจําปVและรายงานประจําปV

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�ต�อที่ประชุมใหญ�  
(16) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVต�อท่ีประชุมใหญ�  
(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVหรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ� ให'ที่

ประชุมใหญ�อนุมัติ  
(18) เสนอให'ที่ประชุมใหญ�พิจารณาให'สหกรณ�สมัครเข'าเป)นสมาชิกและออกจากการเป)นสมาชิกชุมนุม

สหกรณ� และองค�การอ่ืน  
 (19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน'าท่ีในการดําเนินงานให'แก�ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ เหรัญญิก ผู'จัดการและบุคคลที่เก่ียวข'องได'ตามความเหมาะสม  
(20) พิจารณาดําเนินการแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  
อ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน�ในการดําเนินกิจการของสหกรณ�  
(21) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้ง หรือจ'าง และกําหนดค�าตอบแทนของผู'จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู'จัดการให'เป)นการถูกต'อง  
(22) พิจารณากําหนดตัวเจ'าหน'าท่ีของสหกรณ�ให'ปฏิบัติหน'าที่แทนผู'จัดการ  
(23) พิจารณาดําเนินการแต�งต้ังและกําหนดค�าตอบแทนแก�ผู'ตรวจสอบภายใน  
(24) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป)นที่ปรึกษาของสหกรณ� ตลอดจนกําหนดค�าตอบแทนให'ตามที่

เห็นสมควร  
(25) จัดให'มีและดูแลให'เรียบร'อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต�าง ๆ และบรรดาอุปกรณ�

ดําเนินงานของสหกรณ�  
(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู'ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ

ผู'จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ�  
(27) พิเคราะห�และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ� รองนายทะเบียนสหกรณ� ผู'ตรวจการ

สหกรณ� ผู'สอบบัญชี หรือพนักงานเจ'าหน'าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย  
(28) พิจารณาให'ความเที่ยงธรรมแก�บรรดาสมาชิก เจ'าหน'าที่สหกรณ� ตลอดจนสอดส�องดูแลโดยทั่วไป

เพื่อให'กิจการของสหกรณ�ดําเนินไปด'วยดี  
(29) ฟhอง ต�อสู' หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ� หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข'อ

พิพาทให'อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด  
(30) พิจารณาแต�งตั้งผู'แทนสหกรณ�เพื่อเข'าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ�ของสันนิบาตสหกรณ�

แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ� และองค�กรอ่ืนซ่ึงสหกรณ�น้ีเป)นสมาชิก ท้ังน้ี ให'เป)นไปตามที่ข'อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ� และองค�การนั้นกําหนดไว'  

(31) อํานาจหน'าที่อ่ืนตามที่กฎกระทรวงกําหนด  
 

ข�อ 82. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรือ
งดเว'นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล�อในการปฏิบัติหน'าท่ีของตนจนทําให'เสียผลประโยชน�
ของสหกรณ� หรือสมาชิก อันเป)นเหตุให'สหกรณ�มีข'อบกพร�องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะ
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การเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป)นเหตุให'สหกรณ�ได' รับความเสียหาย 
คณะกรรมการดําเนินการต'องรับผิดชอบชดใช'ค�าเสียหายให'แก�สหกรณ� 

 

คณะกรรมการอื่น 
ข�อ 83. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� จํานวนห'า คนโดยให'ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป)นกรรมการอํานวยการ และให'คณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอ่ืนเป)นกรรมการร�วมอีกตามสมควร 

ให'ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป)นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให'อยู�ในตําแหน�งได'เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ให'คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต'องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึง
ครั้งเป)นอย�างน'อย  และให'ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได' 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต'องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น'อยกว�าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเป)นองค�ประชุม 

ข'อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให'เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

 
ข�อ 84. อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให'คณะกรรมการอํานวยการเป)นผู'ดําเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได'รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ� ซ่ึงรวมทั้งในข'อต�อไปน้ี  

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให'เป)นไป
ตามข'อบังคับและระเบียบของสหกรณ�  

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ�ให'ถูกต'องครบถ'วนและเป)นปbจจุบันอยู�
เสมอ  

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตลอดจนทรัพย�สินของสหกรณ�ให'อยู�ในสภาพอันดี
และปลอดภัยและพร'อมที่จะให'ผู'เก่ียวข'องตรวจสอบได'ทันที  

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก'ไขการบริหารงานของสหกรณ�  
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปVและรายงานประจําปVแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณ�เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต�อที่ประชุมใหญ�อนุมัติ  
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปVของสหกรณ� เสนอต�อ 

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอให'ที่ประชุมใหญ�พิจารณาอนุมัติ 
 (7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปVของสหกรณ� เสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(8) ทํานิติกรรมต�าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ�ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 
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ข�อ 85.คณะกรรมการเงินกู�คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู' จากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ� จํานวนห'า คนโดยให'มีตําแหน�งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหนึ่ง นอกน้ัน
เป)นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู'ให'อยู�ในตําแหน�งได'เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการเงินกู'นั้น 

ให'คณะกรรมการเงินกู'ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต'องมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเป)นอย�าง
น'อย  และให'ประธานกรรมการเงินกู'  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได' 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู' ต'องมีกรรมการเงินกู'เข'าประชุมไม�น'อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกู'ทั้งหมด  จึงจะเป)นองค�ประชุม 

ข'อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู' ให'นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
 

ข�อ 86. อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการเงินกู� ให'คณะกรรมการเงินกู'มีอํานาจหน'าท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให'เงินกู'แก�สมาชิกตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ� รวมทั้งข'อ
ต�อไปนี้  

(1) ตรวจสอบการใช'เงินกู'ของสมาชิกให'เป)นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีให'เงินกู'น้ัน  
(2) ตรวจสอบและควบคุมให'เงินกู'มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ� และเม่ือเห็น

ว�าหลักประกันสําหรับเงินกู'รายใดเกิดบกพร�องก็ต'องกําหนดให'ผู'กู'จัดการแก'ไขให'คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด  

 
 
(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนี้ของสมาชิกผู'กู'ให'เป)นไปตามที่กําหนดในสัญญา  
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต�นให�ได�ข�อความจริง ในกรณีสมาชิกผู�กู�ขอผ�อนเวลาการส�ง

เงินงวดชําระหน้ีเงินกู� หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให�คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ�อนผันหรือเรียกคืนเงินกู� หรือสอบสวนลงโทษให�สมาชิกออกจากสหกรณ� 

ข�อ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ� จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� จํานวนห'า คนโดยให'มีตําแหน�งเป)นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นกรรมการ 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�ให'อยู�ในตําแหน�งได'เท�าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�น้ัน 

ให'คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต�จะต'องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป)นอย�างน'อย  และให'ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได' 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ต'องมีกรรมการมาประชุมไม�น'อยกว�าก่ึงจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�ท้ังหมด  จึงจะเป)นองค�ประชุม 

ให'คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�รายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
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ข�อ 88. อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให'คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ�มีอํานาจและหน'าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�ใน
ส�วนที่เก่ียวข'อง ซ่ึงรวมท้ังในข'อต�อไปนี้  

(1) ให'ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก โดยให'การศึกษาและอบรมแก�สมาชิกและผู'ที่สนใจให'
ทราบถึงเจตนารมณ� หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ�  

(2) ประชาสัมพันธ�และเผยแพร�ข�าวสาร ความรู'เก่ียวกับลักษณะ ประโยชน� รวมท้ังผลงานของสหกรณ�
ให'สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ  

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ�และให'ความรู'แก�ผู'สนใจสมัครเข'าเป)นสมาชิก  
(4) ให'การศึกษาอบรมและเผยแพร�แก�สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย� และการใช'จ�ายเงินอย�างรอบคอบ 

ตลอดจนวิชาการต�างๆ อันจะเป)นประโยชน�ต�อการประกอบอาชีพ  
(5) ศึกษาและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด'านการดําเนินงานของสหกรณ�อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ 

เพื่อนําตัวอย�างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก�สมาชิกตามความเหมาะสม   
 

คณะอนุกรรมการ 
ข�อ 89. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป)นแก�การดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแต�งตั้ง

อนุกรรมการต�าง ๆ เพื่อมอบหมายให'ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ� โดยมีอํานาจหน'าที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด  

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต�งต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความรู' ความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน ๆ เป)นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให'ถือว�าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป)นส�วนหน่ึงขององค�ประกอบ  

 
ข�อ 89/1. องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให'คณะกรรมการดําเนินการแต�งตั้ง

กรรมการดําเนินการเป)นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน........สี่.......คน โดยมีตําแหน�งประธาน
อนุกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป)นอนุกรรมการ  

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต�งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป)นผู'ทรงคุณวุฒิเป)นท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการได' 
 
ข�อ 89/2. อํานาจหน�าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให'คณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมีอํานาจและหน'าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�ในส�วนที่
เก่ียวข'อง ซ่ึงรวมทั้งในข'อต�อไปนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห� และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต�าง ๆ เช�น ความเสี่ยงด'านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล�อง 
ปฏิบัติการและด'านอ่ืน ๆ ให'สอดคล'องกับกลยุทธ�เสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ  

(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข'อง ภายใต'ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให'กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแก'ไข ตลอดจนปbจจัยและปbญหาที่มีนัยสําคัญให'แก�
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให'สอดคล'องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ�   
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(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการและต�อที่ประชุมใหญ�ทราบโดยแสดง

รายละเอียดในรายงานประจําปV  
(7) ปฏิบัติหน'าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

ข�อ 89/3. องค�ประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให'คณะกรรมการดําเนินการแต�งตั้งกรรมการ
ดํา เนินการเป)นคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวน สี่คน และต'องไม� มีกรรมการดํา เนินการที่ เป)น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป)นอนุกรรมการด'วย โดยมีตําแหน�งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการอนุกรรมการคนหน่ึง นอกนั้นเป)นอนุกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการอาจแต�งตั้งบุคคลภายนอก
ที่เป)นผู'ทรงคุณวุฒิเป)นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได' 

 
ข�อ 89/4. อํานาจหน�าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให'คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจ

และหน'าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข'อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�ในส�วนท่ีเก่ียวข'อง ซ่ึง
รวมทั้งในข'อต�อไปนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห� และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปVให'สอดคล'องกับ
นโยบายด'านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให'ท่ีประชุม
ใหญ�อนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต'ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด  

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชน�จากการลงทุน และจัดให'มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน  
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให'คณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่

ประชุมใหญ�ทราบในรายงานประจําปV  
(6) ปฏิบัติหน'าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 
 

ประธานในที่ประชุม 
ข�อ 90. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ�หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให'ประธาน

กรรมการเป)นประธานในที่ประชุม ถ'าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให'รองประธานกรรมการเป)น
ประธานในที่ประชุม และถ'ารองประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมด'วย ก็ให'ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเป)นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน  

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช�น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู' คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให'ประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เป)นประธานในท่ีประชุม 
ถ'าประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุม ก็ให'ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป)นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น  

ในการประชุมกลุ�ม ให'ประธานของกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�ม (ถ'ามี) เป)นประธานในที่ประชุมตามลําดับ 
แต�ถ'าประธานกลุ�มหรือเลขานุการกลุ�มไม�อยู�ในที่ประชุมก็ให'ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข'าประชุมคนหน่ึงข้ึนเป)น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  
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ในการประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกร'องขอให'เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ�ได'มีมติถอดถอน 
คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหน�งประธานกรรมการ  

 
การออกเสยีงและการวนิิจฉัยปKญหาในที่ประชุม 

ข�อ 91. การออกเสียง สมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกคนหน่ึงให'มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญ�และที่ประชุมกลุ�มสุดแต�กรณี สมาชิกและผู'แทนสมาชิกจะมอบให'ผู'อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไม�ได'  

ถ'าในปbญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู'ใดมีส�วนได'เสียเป)นพิเศษเฉพาะตัว ผู'นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม�ได'  
 
 
 
 
ข�อ 92. การวินิจฉัยปKญหาการวินิจฉัยปbญหาต�าง ๆ ในที่ประชุมใหญ� หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให'ถือคะแนนเสียงข'างมาก ถ'าคะแนนเสียงเท�ากัน ให'ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป)นเสียงชี้ขาด เว'นแต�ในกรณีต�อไปนี้ให'ถือเสียงไม�น'อยกว�าสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ  
(2) การควบสหกรณ�  
(3) การแยกสหกรณ�  
(4) การเลิกสหกรณ�  
การอ่ืนใดที่ข'อบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไว'เป)นการเฉพาะ ก็ให'ถือปฏิบัติเป)นไปตาม

ข'อกําหนดนั้น  
ถ'าในปbญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู'ใดมีส�วนได'เสียเป)นพิเศษเฉพาะตัว ผู'นั้นจะออกเสียงในเร่ืองน้ัน

ไม�ได' 
กรณีการวินิจฉัยปbญหาตามวรรคแรกถือว�าเป)นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา329. 

รายงานการประชุม 
ข�อ 93. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ� การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต'องจัดให'ผู'เข'าประชุมลงลายมือชื่อพร'อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว'ใน
รายงานการประชุม และให'ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ แล'วแต�กรณี 
อีกคนหน่ึงท่ีเข'าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว'เป)นสําคัญ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต'องจัดทําให'แล'วเสร็จภายในไม�เกินสามสิบวัน  
 
 
 
 

หมวด  9 
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ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ� 
ข�อ 94. การจ�างและแต�งต้ังผู�จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความ

ซ่ือสัตย�สุจริต มีความรู'ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต�งตั้งหรือจ'างเป)นผู'จัดการของสหกรณ� โดยต'อง
ไม�เป)นบุคคลท่ีมีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 74/1 (1) (2) (3) (4) หรือเป)นที่ปรึกษาสหกรณ�หรือเป)นผู'ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ� และในการจ'างผู'จัดการต'องทําหนังสือสัญญาจ'างไว'เป)นหลักฐานและให'คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให'มีหลักประกันให'เป)นไปตามกฎหมาย  

ในการแต�งตั้ง หรือจ'างผู'จัดการ ต'องให'ผู'จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน'าที่ดังกําหนดไว'ในข'อ 
96เป)นลายลักษณ�อักษร 

ให'คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ�เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 
การแต�งตั้งหรือจ'าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให'สวัสดิการ และการให'ออกจากตําแหน�งของผู'จัดการ 

 
ข�อ 95. การดํารงตําแหน�งผู�จัดการ สหกรณ�อาจจ'างผู'จัดการโดย ได'สองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลาจ'าง

หรือไม�มีกําหนดระยะเวลาจ'างก็ได' 
 
 
 
ข�อ 96.  อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของผู�จัดการ ผู'จัดการมีอํานาจหน'าที่ในการจัดการทั่วไป 

และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ� รวมทั้งในข'อต�อไปนี้  
(1) ตรวจสอบการสมัครเข'าเป)นสมาชิกให'เป)นการถูกต'อง ตลอดจนเป)นธุระจัดให'ผู'เข'าเป)นสมาชิกลง

ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค�าธรรมเนียมแรกเข'ากับเงินค�าหุ'นตามข'อบังคับของสหกรณ�  
(2) ควบคุมให'มีการเก็บเงินค�าหุ'นรายเดือน แจ'งยอดจํานวนหุ'น จ�ายคืนค�าหุ'นและชักชวนการถือหุ'น

ในสหกรณ�  
(3) รับฝากเงิน จ�ายคืนเงินฝาก และส�งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ�  
(4) เป)นธุระในการตรวจสอบคําขอกู' จ�ายเงินกู' จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู'ให'เป)นไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ�  
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินค�าหุ'น และเงินให'กู'ทุกหกเดือน พร'อมกับแจ'งให'

สมาชิกทราบเป)นรายบุคคล  
(6) พิจารณาจัดจ'างเจ'าหน'าที่ของสหกรณ�ตามอํานาจหน'าท่ีที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ�รวมถึง

กําหนดหน'าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ'าหน'าท่ีของสหกรณ� ตลอดจนเป)นผู'บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าท่ีเหล�าน้ันให'เป)นไปโดยถูกต'องเรียบร'อย 

(7) เป)นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให'มีใบสําคัญโดยครบถ'วน รับผิดชอบใน
การรับจ�ายเงินของสหกรณ�ให'เป)นการถูกต'อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต�าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว'โดย
ครบถ'วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ�ให'เป)นไปตามท่ีกําหนดไว'ในระเบียบของสหกรณ�  

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ�ให'ถูกต'องครบถ'วนและ
เป)นปbจจุบัน 

(9) ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ  
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(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปV รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปVแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ�เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให'ที่ประชุมใหญ�อนุมัติ  

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําปV แผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ� เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให'ที่ประชุมใหญ�อนุมัติ  

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ'าหน'าที่ให'สอดคล'องกับแผนงานท่ีได'รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ�  
(13) เข'าร�วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ เว'นแต�กรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ มิให'เข'าร�วมประชุม  
(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ� 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ� และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย�สินต�าง ๆ ของ สหกรณ�ให'อยู�ใน

สภาพอันดีและปลอดภัย  
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ�ต�อคณะกรรมการดําเนินการ  
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ�ต�อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด  
(18) คํ้าประกันเงินกู'ที่สหกรณ�กู'ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ� โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะ

ส�วนตัว  
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ�

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพื่อให'กิจการในหน'าที่ลุล�วงไปด'วยด ี
 

ข�อ 97.การพ�นจากตําแหน�งของผู�จัดการผู'จัดการของสหกรณ�ต'องพ'นจากตําแหน�งด'วยเหตุอย�างหน่ึง
อย�างใด ดังต�อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป)นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ� หรือมีลักษณะต'องห'ามตามกฎหมายสหกรณ�

กําหนดตําแหน�งเจ'าหน'าท่ีสหกรณ�และผู'ช�วยผู'จัดการสหกรณ�อายุครบ 60 ปVตามปVบัญชีสหกรณ�หรือครบ
กําหนดตามสัญญาจ'าง  

(4) ตําแหน�งผู'จัดการสหกรณ�สิ้นสุดจ'างอายุ 65 ปV ทางบัญชีสหกรณ�หรือครบกําหนดตาม
สัญญาจ'าง 

 (4.1) ตําแหน�งผู'จัดการ สิ้นสดุการจ'างอาย6ุ5 ปV ทางบัญชสีหกรณ� ท้ังนี้ให'ปSดบัญชีสิ้น
ปVและประชุมใหญ�สามัญประจําปVให'เรียบร'อยถึงสิ้นสุดการปฏิบัติหน'าที่ตําแหน�งผู'จัดการ 

ทั้งนี้ตั้งแต�อายุ 60 ปV ทางบัญชีสหกรณ� ข้ึนไปตําแหน�งผู'จัดการไม�มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ให'
รับเงินเดือนเดิมไปจนอายุ 65 ปV ทางบัญชีสหกรณ�. 

    (4.2) ตําแหน�งผู'ช�วยผู'จัดการและเจ'าหน'าที่ อายุครบ 60 ทางบัญชีสหกรณ� หรือครบ
กําหนดตามสัญญาจ'าง 

(5)  ถูกเลิกจ'าง 
             (6)  ถูกลงโทษให'ออกหรือไล�ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให'เห็นเป)นประจักษ�ว�าได'กระทํา

การหรือละเว'นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให'เกิดความไม�สงบเรียบร'อยและศีลธรรมอันดีแก�ประชาชน 
หรือไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน'าท่ีผู'จัดการสหกรณ� 

(7) กรณีตาม (4) คณะกรรมการดาํเนินการสามารถต�อสัญญาจ'างได'อีกเป)นคราวๆไป 



 

 

ข�อบังคับสหกรณ   หน�า  40 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 

 

ข�อ 98. การลาออกให'ผู'จัดการสหกรณ�ยื่นหนังสือถึงสหกรณ�ก�อนวันท่ีจะออกไม�น'อยกว�าสามสิบวัน 
และให'เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�
พิจารณาการลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของผู'จัดการสหกรณ�กระทําได'ไม�เกินหกสิบวัน 

ข�อ 99. การแต�งตั้งผู�รักษาการแทนผู�จัดการถ'าตําแหน�งผู'จัดการว�างลง และยังไม�ได'แต�งตั้งให'ผู'ใด
ดํารงตําแหน�งแทน หรือเม่ือผู'จัดการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน'าท่ีได'เป)นครั้งคราว ให'รองผู'จัดการ หรือผู'ช�วย
ผู'จัดการ หรือเจ'าหน'าที่ของสหกรณ�ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป)นผู'รักษาการแทน 

 
ข�อ 100.การเปลี่ยนผู�จัดการในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู'จัดการ ให'เป)นหน'าท่ีของคณะกรรมการ

ดําเนินการต'องจัดให'มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย�สินและหนี้สิน   ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณ�เพื่อทราบฐานะอันแท'จริงก�อนท่ีจะส�งมอบงาน 

 
ข�อ 101. เจ�าหน�าที่ของสหกรณ� นอกจากตําแหน�งผู�จัดการแล�วสหกรณ�อาจจัดจ'างและแต�งตั้ง

เจ'าหน'าท่ีอ่ืน ตามความจําเป)นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ� โดยต'องไม�เป)นบุคคลที่มีลักษณะต'องห'ามตามข'อ 72 
(1) (2) (3) (4) ท้ังน้ี ตามระเบียบของสหกรณ� ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 
 
 

หมวด 10 
ที่ปรึกษาและผู�ตรวจสอบกิจการ 

ข�อ 102.ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิความรู'ความสามารถ
และเหมาะสมเป)นที่ปรึกษาไม�เกิน ห'า คน เพื่อให'ความเห็นแนะนําในการดาํเนินงานทั่วไปของสหกรณ� ทั้งนี้ให'
เป)นไปตามท่ีระเบียบกําหนด 

ห'ามไม�ให'บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต�อไปนี้เป)นหรือทําหน'าที่เป)นที่ปรึกษา 
(1) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให'จําคุก เว'นแต�เป)นโทษสําหรับความผิดท่ีได'กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องค�การ หน�วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตต�อหน'าที่ 
(3) เคยถูกให'พ'นจากตําแหน�งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป)นที่สุดให'พ'นจากตําแหน�งกรรมการ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ�มีมติให'ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต�อหน'าที่ 
(5) ไม�เป)นผู'มีคุณสมบัติต'องห'ามตามกฎหมายว�าด'วยสหกรณ� 
(6) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไม�ว�าต'นเงินหรือดอกเบ้ีย 
(7) ผู'ซึ่งเป)นเจ'าหน'าท่ีในสหกรณ� 
(8) ไม�อยู�ในระหว�างเป)นคู�กรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ�เก่ียวกับคดีอาญา คดีแพ�ง 

คดีปกครอง หรือคดีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(9) ไม�เป)นท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ�อ่ืนใดซํ้าซ'อนในขณะเดียวกัน 
(10) เคยถูกให'ออกจากสหกรณ�ไม�ว�ากรณีใด ๆ 
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ผู�ตรวจสอบกิจการ 

ข�อ 103. ผู�ตรวจสอบกิจการ ให'ท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป)นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล และเป)นผู' ท่ี มีคุณวุฒิความรู'ความสามารถในด'านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร� การสหกรณ� หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข'องกับสหกรณ� และมีคุณสมบัติเป)นผู'ผ�านการอบรม การ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ� หรือหน�วยงานอ่ืนท่ีได'รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ� รวมท้ังไม�มีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�เป)นคณะผู'ตรวจสอบกิจการจํานวน ......
สี่....... คน และอย�างน'อย หนึ่ง คนต'องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด'านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร�หรือผ�านการอบรมตามหลักสูตรการเงิน การบัญชี การบริหารงาน สําหรับคณะกรรมการตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห�งชาติกําหนด 

ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการเลือกผู'ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใด ทําหน'าที่ประธานคณะผู'ตรวจสอบ
กิจการมีหน'าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให'บรรลุวัตถุประสงค�ในการตรวจสอบกิจการให'ประกาศชื่อประธาน
คณะผู'ตรวจสอบกิจการให'ท่ีประชุมใหญ�ทราบด'วย 

 
ผู�ตรวจสอบกิจการต�องไม�มีลักษณะต�องห�ามดังต�อไปน้ี     
(1)  เป)นผู'สอบบัญชี หรือผู'ช�วยผู'สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู�ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ

สหกรณ�ในปVบัญชีน้ัน  
(2)  เป)นกรรมการของสหกรณ�นั้น เว'นแต�ได'พ'นจากตําแหน�งกรรมการแล'วไม�น'อยกว�าสองปVบัญชีของ

สหกรณ�  
(3)  เป)นคู�สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการหรือผู'จัดการ หรือเจ'าหน'าที่ของสหกรณ�นั้น 
(4)  เป)นผู'จัดการหรือเจ'าหน'าท่ีของสหกรณ�น้ัน หรือสหกรณ�อ่ืน หรือเคยถูกให'ออกจากตําแหน�ง

ผู'จัดการหรือเจ'าหน'าท่ีของสหกรณ�นั้น หรือสหกรณ�อ่ืน ฐานทุจริตต�อหน'าที่ 
(5)  เป)นบุคคลล'มละลายหรือเคยเป)นบุคคลล'มละลายทุจริต  
(6) เคยได'รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให'จําคุก เว'นแต�เป)นโทษสําหรับความผิดที่ได'กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให'ออกจากราชการ องค�การ หน�วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตต�อหน'าที่ 
(8)  เคยถูกให'พ'นจากตําแหน�งกรรมการหรือผู'ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป)นท่ีสุดให'พ'นจาก

ตําแหน�งกรรมการ หรือผู'ตรวจสอบกิจการของสหกรณ�นั้น หรือสหกรณ�อ่ืน 
(9)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ�มีมติให'ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ หรือผู'ตรวจสอบกิจการ เพราะ

เหตุทุจริตต�อหน'าท่ีของสหกรณ�น้ันหรือสหกรณ�อ่ืน  
(10) เคยถูกให'ออกจากการเป)นสมาชิกสหกรณ�น้ัน หรือสหกรณ�อ่ืน  
(11) เป)นผู'อยู�ระหว�างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป)นผู'สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป)นผู'อยู�ระหว�างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู'สอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�ฯ ว�าด'วยจรรยาบรรณของผู'สอบบัญชีสหกรณ� 
(13) เป)นคนไร'ความสามารถ คนเสมือนไร'ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟbqนเฟjอนไม�สมประกอบ    
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 ข�อ 104. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู�ตรวจสอบกิจการ  
ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผู'ตรวจสอบกิจการให'คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผู'

ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู'ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติ และไม�มีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ�ฯกําหนด และนําเสนอชื่อผู'ตรวจสอบกิจการที่ผ�านการคัดเลือกให'ที่ประชุมใหญ�เลือกตั้ง
โดยวิธีลงคะแนนลับ และให'ผู'ได'รับเลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด(ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดในข'อ 103) เป)นผู'
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท�ากันให'ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให'ผู'ท่ีได'รับเลือกตั้งลําดับ
คะแนนรองลงมาเป)นผู'ตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน สอง คน  

กรณีผู'ตรวจสอบกิจการได'พ'นจากตําแหน�งด'วยเหตุผลตามข'อ 104/2 (2) (3) (4) (5)  ให'ผู'ตรวจสอบ
กิจการสํารองปฏิบัติงานได'ทันทีเท�าระยะเวลาท่ีผู'ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู� หรือจนกว�าจะมีการ
เลือกตั้งผู'ตรวจสอบกิจการใหม�  

ให'ที่ประชุมใหญ�ของสหกรณ�กําหนดค�าตอบแทน ค�าใช'จ�ายอ่ืน และค�าใช'จ�ายเพื่อการพัฒนาแก�ผู'
ตรวจสอบกิจการให'เหมาะสมกับหน'าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ� 

 
      ข�อ 104/1. การดํารงตําแหน�งของผู�ตรวจสอบกิจการ  
การดํารงตําแหน�งผู'ตรวจสอบกิจการ ผู'ตรวจสอบกิจการอยู�ในตําแหน�งได'มีกําหนดระยะเวลา 1 วาระเท�ากับ 2 
ปV ทางบัญชีสหกรณ� หากผู'ตรวจสอบกิจการดํารงตําแหน�งครบวาระ 1 วาระ ให'สามารถอาจได'รับเลือกตั้งซํ้าได'
อีก 1 วาระ เม่ือดํารงตําแหน�งครบ 2 วาระ แล'ว ให'ผู'ตรวจสอบกิจการที่อยู�ครบ 2 วาระ เว'นวรรคเป)นเวลา 1 ปV 
        ท้ังน้ีเม่ือครบกําหนดเวลาแล'วยังไม�มีการเลือกต้ังผู'ตรวจสอบกิจการคนใหม�ก็ให'ผู'ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน'าที่ไปพลางก�อน 
 

ข�อ 104/2.การขาดจากการเป9นผู�ตรวจสอบกิจการ ผู'ตรวจสอบกิจการต'องขาดจากการเป)นผู'
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปนี้  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ  
(2) ตาย  
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป)นหนังสือยื่นต�อประธานคณะกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ

ดําเนินการและให'มีผลนับต้ังแต�วันท่ียื่นตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�มาตรา 1153/1 วรรคแรก
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�มีมติรับทราบ  

(4) ท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ�ลงมติถอดถอนผู'ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป)นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากตําแหน�งทั้งคณะหรือรายบุคคล  

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�วินิจฉัยว�าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต'องห'ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ�กําหนด 
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ข�อ 105. อํานาจหน�าที่ของผู�ตรวจสอบกิจการ ผู'ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน'าท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ� ท้ังด'านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และด'านปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับของสหกรณ� รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภัยของข'อมูลสารสนเทศของสหกรณ� และการตรวจสอบในเรื่องต�าง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกต'องของการบันทึกบัญชีเพื่อให'เป)นไปตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ�กําหนด  

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให'
ข'อสังเกตและข'อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให'เป)นไปตามกฎหมาย 
ข'อบังคับ และระเบียบของสหกรณ�  

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ� เพื่อให'เป)นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ�ข'อบังคับ และระเบียบของสหกรณ� รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ� สํานักงานสหกรณ�จังหวัด 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� กําหนดให'ต'องปฏิบัติ  

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย�สินของสหกรณ� วิเคราะห�และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช'ทรัพย�สินของสหกรณ� เพื่อให'การใช'ทรัพย�สินเป)นไปอย�างเหมาะสมและ
คุ'มค�า  

(5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ�ในการพิจารณาแก'ไข ข'อสังเกตหรือ
ข'อบกพร�องเก่ียวกับการดําเนินงานที่ได'รับแจ'งจากสํานักงานสหกรณ�จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� หรือ
ผู'สอบบัญชี  

(6) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด'าน ในเร่ืองดังต�อไปนี้
ด'วย  

(6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเก่ียวกับการเปSดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ�เป)นไปโดยถูกต'อง และได'ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ�กําหนด ตรวจสอบ  

การจัดทํารายการย�อแสดงสินทรัพย�และหนี้สินครบถ'วนและได'เปSดเผยให'สมาชิกได'รับทราบเป)นประจํา
ทุกเดือน รวมท้ังได'มีการจัดส�งข'อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ�ด'าน
การบริหารความเส่ียงสอดคล'องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับ
การกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยง เช�น ความเสี่ยงด'านสินเชื่อความเสี่ยงด'านการ
ลงทุน ความเสี่ยงด'านสภาพคล�อง ความเสี่ยงด'านการปฏิบัติการ เป)นต'น เพื่อให'การบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ�เป)นไปตามนโยบายที่กําหนดไว'  

(6.3) ตรวจสอบการบริหารด'านสินเชื่อ ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเก่ียวกับการให'สินเชื่อประเภทต�าง ๆ ของสหกรณ�เป)นไปตามนโยบายด'านสินเชื่อท่ีวางไว' 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไม�สามารถชําระหน้ีได'ตามกําหนดใน
สัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ�และระบบปฏิบัติการเป)นไปตามนโยบายด'านสินเชื่อและหลักเกณฑ�ที่กําหนด
ไว'ในกฎกระทรวง  
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(6.4) ตรวจสอบการบริหารด'านการลงทุน ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายด'านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ�ต'องอยู�ภายใต'นโยบายที่
กําหนดและเป)นไปตามกฎหมายสหกรณ� และได'ดําเนินการภายใต'เกณฑ�ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

(6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล�อง ให'คณะผู'ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด'านสภาพคล�อง
ของสหกรณ� การดํารงสินทรัพย�สภาพคล�องเป)นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

กรณีพบการทุจริต การขัดแย'งทางผลประโยชน�หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องท่ีสําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝiาฝjนกฎหมายสหกรณ�หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข'อง การฝiาฝjนระเบียบคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ� คณะผู'ตรวจสอบกิจการต'องเปSดเผยไว'ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอ ต�อที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�และท่ีประชุมใหญ� 

 
ข�อ 105/1. การรายงานผลการตรวจสอบ ให'ผู'ตรวจสอบกิจการมีหน'าที่รายงานผลการตรวจสอบ เป)น

ลายลักษณ�อักษรประจําเดือนและประจําปV เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข'อสังเกตข'อเสนอแนะที่เป)น
ประโยชน� และเข'าร�วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจ'งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผ�านมา เข'าร�วม
ประชุมใหญ�เพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปVเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ�ด'วย  
กรณีพบว�ามีเหตุการณ�ท่ีอาจก�อให'เกิดความเสียหายแก�สหกรณ�หรือสมาชิก หรือสหกรณ�มีการปฏิบัติไม�เป)นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังข'อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม
หรือคําสั่งของสหกรณ�ท่ีอาจจะก�อให'เกิดความเสียหายแก�สมาชิกหรือสหกรณ�อย�างร'ายแรง ให'แจ'งผลการ
ตรวจสอบกิจการต�อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก'ไข และให'จัดส�งสําเนารายงานดังกล�าวต�อ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ� และสํานักงานสหกรณ�จังหวัดโดยเร็ว  

ให'ผู'ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก'ไขข'อบกพร�อง ข'อสังเกต และให'รายงานผลการติดตาม
การแก'ไขข'อบกพร�อง ข'อสังเกตของสหกรณ�ไว'ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด'วย  

 
 ข�อ 106. ความรับผิดชอบของผู�ตรวจสอบกิจการ กรณีผู'ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว'นการ

ปฏิบัติตามอํานาจหน'าที่หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป)นเหตุให'สหกรณ�ได'รับความเสียหาย
ผู'ตรวจสอบกิจการต'องรับผิดชอบชดใช'ค�าเสียหายให'แก�สหกรณ� หรือหากตรวจพบข'อบกพร�องของสหกรณ�ต'อง
แจ'งให'คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู'ตรวจสอบกิจการต'องรับผิดชอบชดใช'ค�าเสียหายอันจะเกิดแก�
สหกรณ�ด'วยเหตุไม�แจ'งน้ัน 

การพิจารณาความรับผิดของผู'ตรวจสอบกิจการให'เป)นไปตามมติท่ีประชุมใหญ� 
ผู�ตรวจสอบกิจการต�องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1.1  มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน'าท่ีผู'ตรวจสอบกิจการ 
1.2  ต'องเข'าถึงข'อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ�อย�างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน'าที่ผู'

ตรวจสอบกิจการ 
1.3  ให'ความสําคัญกับการเตือนภัยล�วงหน'าและรายการที่ผิดปกติ 
1.4 ให'ข'อเสนอแนะที่เป)นประโยชน�ต�อการบริหารจัดการสหกรณ� 
1.5  มีความซ่ือสัตย� สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส�วนตัว 
1.6  ไม�ใช'โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน�ให'ตนเองและผู'อ่ืน 
1.7  พึงละเว'นการเข'าไปมีส�วนร�วมหรือกระทําการใด ๆ ที่ก�อให'เกิดความเสียหายต�อสหกรณ� 
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1.8  ใช'ดุลพินิจอย�างเป)นอิสระในการให'ข'อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
1.9  รับงานท่ีตนมีความรู' ทักษะและประสบการณ�ท่ีจําเป)นต�อการปฏิบัติงาน  
1.10  พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย�าง

ต�อเน่ือง 
1.11  ไม�เปSดเผยข'อมูลที่ได'จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก�อให'เกิดผลเสียหายแก�

สหกรณ� เว'นแต�เพื่อประโยชน�ต�อสหกรณ�หรือต'องใช'ถ'อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 
1.12  ไม�เรียกร'อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย�สินมีค�าใดๆ จากสหกรณ�นอกเหนือจากค�าตอบแทน

และค�าใช'จ�ายอ่ืนตามที่กําหนดไว'ในข'อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ� 
 
 

หมวด  11 
การแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ 

ข�อ 107. การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับจะกระทําได'ก็แต�โดยหลักเกณฑ�และวิธีการดังต�อไปน้ี 
(1) ต'องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ�เป)นเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และให'แจ'งไปยังสมาชิก

พร'อมหนังสือแจ'งระเบียบวาระการประชุมใหญ� 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�จะเสนอวาระแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับได'  เม่ือมีการพิจารณาเร่ือง

ที่จะขอแก'ไขเพิ่มเติมน้ันในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการมาประชุมครบ
องค�ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู�ในขณะนั้น โดยมติให'แก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับน้ัน ให'ถือเสียงไม�
น'อยกว�าสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือชื่อเข'าประชุม แต�ถ'าสมาชิกหรือผู'แทน
สมาชิกไม�น'อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม�น'อยกว�าห'าสิบคน ลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือร'องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการก�อนการประชุมใหญ� ให'แก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับก็ย�อมทําได' 
โดยต'องระบุข'อความที่จะขอแก'ไขเพิ่มเติมน้ัน พร'อมด'วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก'ไขเพิ่มเติมข'อบังคับ ให'กระทําได'แต�เฉพาะในการประชุมใหญ�ที่มีองค�
ประชุมไม�น'อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือของผู'แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม�น'อยกว�าหนึ่งร'อยคน 
แล'วแต�กรณี 

(4) ข'อความใดท่ีที่ประชุมใหญ�ได'ลงมติแก'ไขเพิ่มเติมแล'ว หากปรากฏว�าข'อความนั้นขัดกับกฎหมาย 
หรือไม�เป)นไปตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ�หรือเจตนารมณ�แห�งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ�อาจแก'ไข
ข'อความน้ัน แล'วรับจดทะเบียน 

(5) ข'อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ�รับจดทะเบียนแล'ว หากยังไม�ได'กําหนดระเบียบ  หรือคําสั่งให'
สอดคล'องกัน ก็ให'นําความท่ีได'กําหนดไว'ในข'อบังคับแล'วน้ันมาบังคับใช' และให'ผู'เก่ียวข'องถือปฏิบัติ 
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หมวด 12 
ข�อเบ็ดเสร็จ 

ข�อ 108. ระเบียบของสหกรณ� ให'คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน'าท่ีกําหนดระเบียบต�าง ๆ เพื่อ
ดําเนินการให'เป)นไปตามวัตถุประสงค�แห�งข'อบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ� 
รวมทั้งในข'อต�อไปนี้  

(1) ระเบียบว�าด'วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ�  
(2) ระเบียบว�าด'วยการรับเงินฝากจากสหกรณ�อ่ืน  
(3) ระเบียบว�าด'วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�  
(4) ระเบียบว�าด'วยการให'เงินกู'แก�สมาชิกสหกรณ�  
(5) ระเบียบว�าด'วยการให'เงินกู'แก�สหกรณ�อ่ืน  
(6) ระเบียบว�าด'วยการโอนสมาชิกระหว�างสหกรณ�  
(7) ระเบียบว�าด'วยการรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน  
(8) ระเบียบว�าด'วยเจ'าหน'าที่และข'อบังคับเก่ียวกับการทํางาน  
(9) ระเบียบว�าด'วยการใช'ทุนสาธารณประโยชน�  
(10) ระเบียบว�าด'วยท่ีปรึกษา 
(11)ระเบียบว�าด'วยการตรวจสอบและแก'ไขปbญหาหรือข'อร'องเรียนของสมาชิก 
(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว'ให'มี เพื่อสะดวกและเป)น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ�  
ระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ต'องได'รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�ก�อนจึงจะใช'บังคับได'และระเบียบ
สหกรณ�ฯ (5)  ต'องได'รับความเห็นขอบจากที่ประชุมใหญ�สามัญประจําปVจึงจะใช'บังคับได' 

ส�วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช'แล'ว ให'ส�งสําเนาให'กรมส�งเสริมสหกรณ� และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบ ภายในสามสิบวัน  

 
 

ข�อ 109. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหายในกรณีท่ีทรัพย�สินของสหกรณ�ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ�เรียกคืนเงินกู'ตามข'อ 17 ข'อ 108(3)  (4) แต�มิได'รับชําระ
ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต'องร'องทุกข� หรือฟhองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข�อ 110. การตีความในข�อบังคับ ถ'ามีปbญหาเก่ียวกับการตีความในข'อบังคับ ข'อใด ให'คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปbญหาน้ันต�อนายทะเบียนสหกรณ�เพื่อขอคําวินิจฉัย และให'สหกรณ�ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น  
 

ข�อ 111. ทรัพย�สินของสหกรณ�การจําหน�ายอสังหาริมทรัพย�ของสหกรณ�ต'องได'รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ในขณะน้ันเป)นเอกฉันท� และต'องได'รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ�ด'วย 
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การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ�ตามความในวรรคแรกให'ถือเสียงข'างมากของสมาชิกหรือผู'แทนสมาชิกซ่ึง
มาประชุม 
 

ข�อ 112. การจําหน�ายทรัพย�สินเม่ือสหกรณ�ต�องเลิกเม่ือสหกรณ�ต'องเลิกและได'จัดการชําระบัญชีโดย
จําหน�ายทรัพย�สินตามกฎหมายว�าด'วยสหกรณ� ตลอดทั้งจ�ายคืนเงินรับฝากพร'อมด'วยดอกเบี้ยและชําระหน้ีสิน
อ่ืน ๆ ของสหกรณ�เสร็จสิ้นแล'ว ปรากฏว�ามีทรัพย�สินเหลืออยู�เท�าใด ให'ผู'ชําระบัญชีจ�ายตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 

(1) จ�ายคืนเงินค�าหุ'นให'แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ'นที่ชําระแล'ว 
(2) จ�ายเป)นเงินปbนผลตามหุ'นท่ีชําระแล'ว แต�ต'องไม�เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กําหนด 
(3) จ�ายเป)นเงินเฉลี่ยคืนตามข'อ  28 (2) 

เงินที่จ�ายตามข'อ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นต'องไม�เกินยอดรวมแห�งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ�หา
ได' ในระหว�างปVที่เลิกสหกรณ�กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปbนผลที่ถอนไปตามข'อ 28 (4)  ในปVน้ัน 

ถ'ายังมีทรัพย�สินเหลืออยู�อีกให'โอนให'แก�สหกรณ�อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทยตามมติของ
ที่ประชุมใหญ� หรือด'วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ� ในกรณีที่ไม�อาจเรียกประชุมใหญ�ได'ภายในสาม
เดือนนับแต�วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 

ข�อ 113. ในกรณีที่ข�อบังคับน้ีมิได�กําหนดข�อความเร่ืองใดไว� ให'สหกรณ�รับบทบัญญัติที่กําหนดไว'ใน
กฎหมายว�าด'วยสหกรณ� ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ�มาใช'เป)นส�วนหน่ึง
แห�งข'อบังคับนี้ด'วย  

 
 
 

บทเฉพาะกาล 
-ข�อ 114.นับแต�วันที่ข'อบังคับนี้ใช'บังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ�ถือใช'อยู�ก�อนวันท่ีข'อบังคับน้ีถือใช' และไม�

ขัดหรือแย'งกับข'อบังคับนี้ให'ถือใช'ตามระเบียบนั้นไปก�อน จนกว�าจะได'กําหนดระเบียบข้ึนถือใช'ใหม�ตาม
ข'อบังคับนี้  
 
 

ลงชื่อ……………………..…………ประธานกรรมการ  
    (…………………………..……...) 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………..……………เลขานุการ  
    (……….……..…..………..…….)  
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เหตุผล 

ที่ต'องยกเลิกข'อบังคับเดิมและใช'ข'อบังคับฉบับนี้แทนเพื่อให'สอดคล'องกับกฎกระทรวงและ
ระเบียบที่แก'ไขใหม�เพื่อความชัดเจนในการตีความและเอ้ือแระโยชน�ต�อการพัฒนาสหกรณ�และทันต�อ
สภาพการแข�งขันกับระบบธุรกิจในปbจจุบัน 

 
 
คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 
  “ขอรับรองว�าข'อบังคับท้ัง 5 ฉบับ มีข'อความถูกต'องตรงกัน” 
 
 
 
 ลงชื่อ พลตํารวจตรี ประธานกรรมการ 
  
   
 
 ลงชื่อ พันตํารวจเอก เลขานุการ 
                              
 


