
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับ 
 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  จํากัด 

พ.ศ. 2550 

------------------------ 

 

  ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย  จํากัด   เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2550   ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสีย

ทั้งหมดและใหใชขอบังคับฉบับน้ีแทนซึ่งนายทะเบียบสหกรณไดรับจดทะเเบียนแลวมีความดังน้ี 

  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย  จํากัด  พ.ศ.2550” 

  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน  ให

ยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับนับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับน้ี

มีผลบังคับใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
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ขอ  1.  ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

                  ชื่อ สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

 ของมนุษย  จํากัด 

SAVING  COOPERATIVE  MINISTRY  OF SOCIAL  

DEVELOPMENT  AND  HUMAN  SECURITY, LIMITED 

                  ประเภท สหกรณออมทรัพย 

                  ท่ีตั้งสํานักงาน   เลขที่  1034     ถนนกรุงเกษม   แขวงมหานาค 

                                               เขตปอมปราบศัตรูพาย   กรุงเทพมหานคร  10100                                    

                  สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดย

แจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศ

ไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณ

ต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราว

ตอไปดวย 

    ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 

        -  เปนรูปวงกลม ลายตรงกลางวงกลมเปนรูปพระประชาบดีประทับอยูเหนือ  

                                                 แทน 

                     - มีลายกนกเปนภาพศรีษะฤาษ ี 7  ตน  อยูรอบวงกลมเดียวกัน 

                                                - ดานลางมีอักษรวา “สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

                                               มั่นคงของมนุษย  จํากัด”  

 

หมวด 2 

วัตถุประสงค 

 ขอ  2.  วัตถุประสงค     สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ  รวมทั้งในขอ

ตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว

ในทาง  อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 



3 ขอบังคับสหกรณ                                                                                      
หนา                                                                               
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
 

(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  

(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ

แกกิจการของสหกรณ 

(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(11) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 

(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(15) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณ

อ่ืนเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(16) กระทําการตาง ๆ   ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ    เพื่อใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน   รวมถึง   ซื้อ   ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง   กู   ยืม   เชาหรือ

ใหเชา     เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ   โอนหรือรับโอน   สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ   ขายหรือจําหนาย   

จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  

หรือบุคคลอ่ืนใด 

(19) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของ สหกรณ 

 

 

 

หมวด 3 

ทุน 

ขอ  3.  ท่ีมาของทุน     สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน  
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(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 

  ขอ  4.  การออกหุน     สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

 ขอ  5.  การถือหุน     สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก  

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน    ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก   หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินที่จายควบ

กับ      เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด    และหมายถึงบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ  แตจํานวนหุน   ทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อ

ชําระหน้ี     แกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 

 ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน  ๆ  ทุกเดือน 

 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา  สมาชิก

น้ัน      ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม

สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลา

ตามที่คณะกรรมการ  ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

 ขอ  7.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน      สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยยี่สิบ

เดือน  หรือ  เปนจํานวนเงินไมนอยกวาแปดหมื่นบาท  และไมมีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุน

รายเดือน  หรือลด จํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให

สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด 4 
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การดําเนินงาน 

 ขอ  9.  การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ  10.  การใหเงินกู     เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับ

น้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู       

หลักประกันสําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู   การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระ

หน้ี    สําหรับเงินกู   การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน  ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของ สหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี

เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว    ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ 

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ

ระเบียบ  ของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ  11.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ     จะใหไดแต

เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง      และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง

หมายที่ใหเงินกูน้ัน 

ขอ  12.  ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน    

และ      มีความประสงคขอกูเงิน   คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของ

สหกรณ 
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(2) เงินกูสามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย  เพื่อการ

อันจําเปน   หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ัน

ได     ตามระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู   เพื่อ

สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจ       ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร   โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละ

อยางของเงินกูประเภทน้ี   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

ขอ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก   ในอัตรา

ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ   และเมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายเกิดใดบกพรอง     ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน        

โดยสิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให

เงินกูน้ัน 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง     

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน    

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง  ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน   และไมสามารถ

ชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได   เมื่อผูค้ําประกันรองขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน

ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู   แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ  

 ขอ  15.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกู  หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน

ประสงค  จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปน

หนังสือให  สหกรณทราบ   และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน   (เวนแต

กรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ  41) 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด   ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือ

สมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

 ขอ  17.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับ   ปหน่ึง ๆ   ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน    วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจาก   นายทะเบียนสหกรณ 

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม

หรือ  การค้ําประกันสําหรับปใด   ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ  18.  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงิน     หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน     

หรือ    ตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร   ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตาม

ขอ 17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

 ขอ  19.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ      การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี   ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม   ตลอดจนการเบิก   หรือรับเงินกู   การ

จํานองซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง    การถอนเงินฝากของสหกรณ   และในนิติกรรมอ่ืน ๆ    จะตองลง

ลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือ

กรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการ   รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง   นอกจากที่กลาวไวใน (1)  

ขางบนน้ีจะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

             อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  เช็ค  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใช

เงินและตราสารการเงินของสหกรณน้ัน   ตองประทับตราของสหกรณ  (ถามี)  เปนสําคัญดวย 

ขอ  20.  การเงินของสหกรณ      การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ   ใหอยูในความ

รับผิดชอบของผูจัดการ  ทั้งน้ี  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ  
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 ขอ  21.  การบัญชีของสหกรณ        ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด      และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน        สําหรับเหตุ

อ่ืนที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด   ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง

บันทึกรายการน้ัน    และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน  

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ    ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  ตาม

แบบที่นายทะเบียน สหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันที ่30 กันยายน ของทุกป 

ขอ  22.  การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล   ซึ่งผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ    ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป

ทางบัญชี 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม

ใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล   และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

 อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้งขอบังคับ 

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไม

ตองเสียคาธรรมเนียม 

 ขอ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด

รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ      เห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน

นับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  

นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน  
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การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ  24.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด   

โดยผูสอบบัญชีซึ่ง     นายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

 ขอ  25.  การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ

สหกรณ  ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย   มีอํานาจออกคําสั่งเปน

หนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ   ผูจัดการ   เจาหนาที่  

หรือ  เชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ   หรือใหสงเอกสาร

เกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได  และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ

ระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้งน้ี ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคํา

ชี้แจงแก     ผูปฏิบัติการตามสมควร 

 ขอ  26.  การสงรายการหรือรายงาน       ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานน้ันกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

 ขอ  27.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป     เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแลว   ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ   ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา

รอยละสิบของกําไรสุทธิ    และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร

สุทธ ิ  แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  

 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน   ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร 

ไดดังตอไปน้ี 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก         แตตองไมเกินอัตราที่

กําหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตรา

เงินปนผลตาม (4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็

ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่

หา     ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนน้ัน  สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณ

หลังวันที่หา   ของเดือน   สหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน

ระหวางป    เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด   มิใหไดรับ

เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 
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(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ

กําไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ

สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ    

เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตาม

ระเบียบของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของ

สหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการ   หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว   

ไมเกิน   รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก

สหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

 

ทุนสํารอง 

 ขอ  28.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ  27   แลว   บรรดาเงิน

อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงิน

อุดหนุนหรือ      ทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ 

ก็ให   สมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร

ตาม ขอ 27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็

ดี   ยอดเงินจํานวน   ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 ขอ  29.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

 ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี

ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม   

 

หมวด 5 
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สมาชิก 

 ขอ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณน้ีคือ 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว  

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

และไดชําระ  คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ  31.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ      

                    (3)   ก. เปนขาราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือ 

                           ข. เปนลูกจางประจําสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือ 

                           ค. เปนพนักงานประจําสํานักงานธนานุเคราะห หรือ 

                      ง. เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย  จํากัด  หรือ 

                            จ. เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานฌาปนกิจสงเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ 

                      ฉ. เปนพนักงานราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือ 

                     ช. เปนลูกจางชั่วคราวสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือ 

 ซ. เปนบุคคลที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ  

                (4)    เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

               (5)    มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 32.  การเขาเปนสมาชิก     ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ    ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ

ตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวา  ระดับ 6  คนหน่ึงรับรอง  

แตถาผูสมัครเปน  ผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  6  ก็ไมตองมีผูรับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง

ตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อ

ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน   

แลวเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็

ให  คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญให

รับเขาเปนสมาชิก  ในกรณีดังวาน้ี  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา

ประชุม 
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 ขอ  33.  คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก

สหกรณ  คนละหาสิบบาท   คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได  

 ขอ  34.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน

สมาชิก    กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน  เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึง

จะถือวาไดสิทธิ     ในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 

(1) เขารวมประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน  

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  หรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิก  มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง  

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

มั่นคง 

         ขอ  34 / 1 สมาชิกยายสังกัด   สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงคจะ 

สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย  ซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปน

สมาชิกได  และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว  ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะ 

ใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะ

จัดการโอนเงินคาหุน  เงินกู และเงินฝาก (ถาม)ี  ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไว 

ในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  34 / 2  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน    สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยายหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ  31(3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เมื่อได

ปฎิบัติตามขอกําหนดในขอ 32   ครบถวนแลวก็จะไดสิทธิในฐานสมาชิกตามขอ  34   ทั้งน้ี   เมื่อสหกรณ

ที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 

                  การโอนเงินคาหุนและการปฎิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ันใหเปนไป

ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  35.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู   สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ

และที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  36.  การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  

เพื่อใหเปน    ผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือ

ต้ังผูรับโอนประโยชน    ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม  

 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็ตอง

ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

 เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณ 

จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก   เงินปนผล   เงินเฉลี่ยคืน   และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก

ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน

มาแสดงใหเปนที่   พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ทั้งน้ี  

ตามขอกําหนดในขอ 42  วรรคแรกและขอ  43 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย   เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน

ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน   ผลประโยชน   หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําให

สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ

เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ  37.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

1 ตาย 

2 ลาออก 

3 เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

4 ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

5 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 

6 ถูกใหออกจากสหกรณ 
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ขอ  38.  การลาออกจากสหกรณ     สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา

ประกันอาจลาออกจากสหกรณได     โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ        

และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว  

จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจาก

สหกรณตามความใน    วรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป

ทราบดวย 

 ขอ  39.  การใหออกจากสหกรณ           สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึง

อยางใดดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ี

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ  

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน      

หรือ  ผิดนัด  การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก  หรือ

เมื่อ      จะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน    หรือเมื่อมีความผูกพันใน

หน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ    

หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย

ตอสหกรณ    ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตน

น้ี  และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่

มีอยูทั้งหมด      ในขณะน้ันแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของที่ประชุม

ใหญใหเปนที่สุด 

 ขอ  40.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ   ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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 ขอ  41.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด     สมาชิก

ที่โอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)   โดยไมมีความผิด   เวนแตออก

เพราะตาย     หรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาให

ลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อ

มีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิก         เชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ  

 ขอ  42.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก    

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 37 (1), (2), (3) น้ัน        สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปน

ผลและเงิน      เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคา

หุนน้ันผูมีสิทธิไดรับ     จะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่

ออกน้ัน  หรือ     จะเรียกใหจายคืน   หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ย

คืนสําหรับปที่ออกน้ันดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญ  มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะ

เลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืน   ใหตามระเบียบของสหกรณ 

 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่      ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด

จากสมาชิกภาพเน่ืองจากตน  ไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไม

มีความผิดน้ัน คณะกรรมการ       ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ  

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  37 (4)    สหกรณจะจายคาหุน    เงินรับ

ฝาก   เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 37 (5),(6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงิน

ปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน

สมควร    โดยไมมีเงิน ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอให

จายคาหุนภายหลังวันสิ้นป         โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญได

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได     สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน    สหกรณจะจายใหตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  43.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกตามขอ 42  น้ัน   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน  

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 
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 ขอ  44.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไม

เกิน   จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

 

หมวด  6 

การประชุมใหญ 

ขอ  45.  การประชุมใหญสามัญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงคร้ัง    

ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ   

 ขอ  46.  การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด

ก็ได    แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ

ขาดทุนเกินกึ่งของ  จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกิน

สามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอย

คน  ลงลายมือ     ชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เมื่อใดก็ได  และให  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแต

วันที่รับคํารองขอ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว       

ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 ขอ  47.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือ

แจงวันเวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถา   

การประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ หรือเลขานุการ   เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน   และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริม

สหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย  

 ขอ  48.  องคประชุมในการประชุมใหญ      การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน    จึงจะเปนองคประชุม  

 ในการประชุมใหญ  สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 ขอ 49. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกมาประชุมไม

ครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก ใน

การประชุมคร้ังหลังน้ี ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิก 

มาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองค
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ประชุม    แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมี

จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ  48  วรรคแรก   ก็ใหงดประชุม 

 ขอ  50.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ือง

ทั้งปวงที่    เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี  

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ     และวินิจฉัยขอ

อุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ  

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ   หรือ       

กรรรมการอ่ืน ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(9) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ      ที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

(10) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนาย

ทะเบียน สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ

มอบหมาย 

(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของ สหกรณ 

หมวด 7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ  51.  คณะกรรมการดําเนินการ     ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ      

ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอีก 14  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ / หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ  และติดประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
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(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่

กระทําโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ     

เอกชน   ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา

สองป   ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด   ถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดขึ้น

จากการกระทํา   ของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

 ขอ  52.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม        

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู

ใน     วัตถุประสงคของสหกรณ   

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี  

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เมื่อ 

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง  

(2)   ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

                            (3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

                 (ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง  

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ  

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี  
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(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ  53.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดย

วิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และ   ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปให

กรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรือ   อยูนานที่สุด   ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก 

ๆ ป เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ   

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกิน

หน่ึงรอย    หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได  แตตองไมเกินสอง

วาระติดตอกัน 

 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ

เลือกต้ังใหม    อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมา

ใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  54.  การพนจากตําแหนง     กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุ

อยางหน่ึงอยางใด   ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย  

(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
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ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติได   ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุม

ใหญ  เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดแรก 

ขอ  55.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง 

คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุ)  ตามขอ 54 (7)  ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนิน  

การตอไป  จนกวาจะมีการประชุมใหญ    ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง     

แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง

ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว  

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน

น้ัน เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ

ประชุมใหญ เพื่อ    เลือกต้ังใหม   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืน

ขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงได

เพียงเทา  กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

 ขอ  56.  การประชุมและองคประชุม   ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ      

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย  

 ใหประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ   เรียกประชุมคณะกรรมการ    

ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ   ขอบังคับ   และเร่ืองที่

สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย

ทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของ  จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอ  57.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่

ดําเนิน   กิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ

สหกรณ   กับทั้ง  ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี  

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน    

ของสหกรณ 
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(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง  

(7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน หรือที่

ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(9) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา    

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคการ

อ่ืน 

(12) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      

คณะทํางาน   เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         

ผูตรวจการสหกรณ    ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  

(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยทั่วไป   เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี  

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ       

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร  

(17) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม

ความ  หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด  

(18) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ

สหกรณ 

(19) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ

ออกเสียง  ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการอ่ืน  
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ซึ่งสหกรณน้ี        เปนสมาชิก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ  และองคการน้ัน  กําหนดไว 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม  

 ขอ 58. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ     ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     

กระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตน

จนทําให    เสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับ

การเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการ

ตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายใหแกสหกรณ 

 ขอ  59.  คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จํานวนไมเกิน

เจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และใหผูจัดการสหกรณเปนเลขานุการ  นอกน้ัน

เปนกรรมการ   

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง          

คณะกรรมการเงินกูน้ัน 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง

เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ

ประชุม     คราวถัดไป 

ขอ  60.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ

สหกรณรวมทั้ง         ขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ และ  เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไข

ใหคืนดี   ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา   

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาผอนผัน หรือ   เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ  
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 ขอ  61.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ    จํานวนไมเกินหาคน    โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง  และ

เลขานุการ   คนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ      

ดําเนินการ ซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม

กัน   เดือนละคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

จํานวน   ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบ    ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ  62.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําสั่ง

ของ สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  

และผูที่   สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ  

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน  รวมทั้ง

ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยาง   รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  

(5) ศึกษา     และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งใน

และนอกประเทศ   เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก

ตามความเหมาะสม 

ขอ  63.  คณะอนุกรรมการ      ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

คําสั่งแตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ   เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ  64. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม    ก็ใหรองประธาน
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กรรมการเปนประธาน ในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย  ก็ใหที่ประชุม

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ    คนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน  

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เชน   คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ  เปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการ     

ไมอยูในที่ประชุม   ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราว

น้ัน 

 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอด

ถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือก

ประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  ซึ่งมา

ประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

 ขอ  65. การออกเสียง  สมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ  

ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียง   แทนตนไมได 

ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเร่ือง

น้ันไมได 

 ขอ  66.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหา

ตาง ๆ   ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให

ถือคะแนนเสียง    ขางมาก    ถาคะแนนเสียงเทากัน    ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หน่ึงเปนเสียงชี้ขาด      เวนแต       

ในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  (3)  การควบสหกรณ 

(2) การเลิกสหกรณ   (4)  การแยกสหกรณ 

รายงานการประชุม 

 ขอ 67. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ    การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือ

การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเร่ืองที่พิจารณา   

วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอ่ืน ๆ   แลวแตกรณี   อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

หมวด 8 
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ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ  68.  การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความ    ซื่อสัตยสุจริต    มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของ

สหกรณ   โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  51 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจางผูจัดการ

สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกัน

อันสมควร  

 ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด

ไวใน   ขอ 70  เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนง

ของผูจัดการ สหกรณ 

 ขอ  69.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ        สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ    โดยกําหนด

ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได  ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด  

 ขอ 70. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ

ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี  

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ

ของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวน  การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไป      

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย  

(7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย

ครบถวน       รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร

ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 
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(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ   

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน    และรายงานประจําปแสดงผล

การ   ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ  

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ  

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม  

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ

สหกรณ      ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ  

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกําหนด 

(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ   มอบหมาย   หรือตามที่ควรกระทํา   เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ  71.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ

อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

สหกรณกําหนด       และตามระเบียบสหกรณวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่และลูกจาง 

(4) อายุครบ  65 ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง  หรือคณะกรรมการ

ดําเนินการ     เห็นสมควรจางตอไป  โดยใหจางคร้ังละป     

(5) เลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด  ๆ  อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชน    หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
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ขอ  72.  การลาออก      ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา

สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณพิจารณาการลาออกน้ัน   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน  

 ขอ  73.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ     ถาสหกรณยังมิไดมีการ

จัดจางและแตงต้ังผูจัดการ      หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอ่ืน

ดวยไดใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึง

ตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 

ขอ  74.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ    ถาตําแหนงผูจัดการวางลง    และยังไมไดแตงต้ัง

ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนคร้ังคราว   ใหรอง

ผูจัดการ    หรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปน

ผูรักษาการแทน 

 ขอ  75.  การเปลี่ยนผูจัดการ       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ   ใหเปนหนาที่ของ

คณะกรรมการ    ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดา

ทรัพยสินและหน้ีสิน   ตลอดจน   จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน  

 ขอ  76.  เจาหนาท่ีของสหกรณ       นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและ

แตงต้ัง       เจาหนาที่อ่ืน   โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  51 (1),(2),(3),(4)  ตามความ

จําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ   ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

ที่ปรึกษา 

 ขอ  77.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์        คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ

ไดจํานวนไมเกินหาคนเพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ   ทั้งน้ีใหเปนไปตาม

ระเบียบที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ  78.  ผูตรวจสอบกิจการ   ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  

ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณเปนการประจําป   จํานวนไมเกินหาคนหรือหน่ึงนิติบุคคล  

 ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
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ขอ  79.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา

หน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให

ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

 ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังซ้ํา  

 ขอ 80.  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ     ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ      

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี คือ  

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ

หน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง  

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ

สหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ

สหกรณ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง

และ   หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป   

ของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง     

แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ       

หรือกิจการอ่ืน ๆ    เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ  

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน

การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณ

ดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข    

โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวยก็ได  

ขอ 81.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ   หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ

สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหาย   อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

 

หมวด  9 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  82.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ         จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
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(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจง

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเร่ืองที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งมีกรรมการ

ดําเนินการมาประชุม     เต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน  โดยมติใหแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับน้ัน  ใหถือเสียง      ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลง

ลายมือชื่อเขาประชุม   แตถาสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอย

กวาหาสิบคน   ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอย

กวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน  

พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม  

ใหญ  ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน   แลวแต

กรณี 

              (4)  ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว      หากปรากฏวาขอความน้ัน

ขัดกับกฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย  นายทะเบียน

สหกรณอาจแกไขขอความน้ัน   แลวรับจดทะเบียน 

 (5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว     หากยังไมไดกําหนดระเบียบ   

หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช  และใหผูเกี่ยวของ

ถือปฏิบัติ 

 

หมวด 10 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  83.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง 

ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ      รวมทั้งในขอตอไปน้ี  

 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 

(5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(6) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
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(7) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

(8) ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก

และ   เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช    

บังคับได    สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

 ขอ  84.  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 83 (3), (4)  แตมิไดรับชําระ

ตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ  

 ขอ  85.  การตีความในขอบังคับ     ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ   ใหสหกรณเสนอ    

ปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ  86.  ทรัพยสินของสหกรณ       การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ   87.  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก    เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ

บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย  

และชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจาย

ตามลําดับดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  27 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่

สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  27 (4)  ใน

ปน้ัน 

  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติ     ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียก

ประชุมใหญไดภายใน    สามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ  
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 ขอ  88.  ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ

มาใช           เปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 89   นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ   ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีถือ

ใช    และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหถือใชตามระเบียบน้ันไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้น

ถือใชใหม  

 ขอ 90  ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอน  วันที่ขอบังคับน้ีถือ

ใช ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป  

 

    ลงชื่อ       พนิตา  กําภู ณ อยุธยา   ประธานกรรมการ 

                                                                    (นางพนิตา   กําภู  ณ  อยุธยา) 

 

ลงชื่อ          สําอางค  เย็นฉ่ํา   เลขานุการ 

                                                                        (นายสําอางค   เย็นฉ่ํา) 

เหตุผล  การยกเลิกขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2543  และขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2546  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 โดยขอยกเลิกขอบังคับเดิมทั้ง 3  ฉบับ  และนํามารวบรวมใหเปนฉบับเดียว  

เพื่อจัดใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา และสะดวกแกการปฏิบัติงาน   โดยใหใชขอบังคับสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด พ.ศ. 2550   ฉบับใหมแทน  

 

 

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 “ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง  5  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน” 

 

     ลงช่ือ                                ประธานกรรมการ 

                                                       (นางพนิตา   กําภู  ณ  อยุธยา) 

 

ลงช่ือ              เลขานุการ 

                                                               (นายสําอางค   เย็นฉ่ํา) 



32 ขอบังคับสหกรณ                                                                                      
หนา                                                                               
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
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