
             ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัด 
พ.ศ. 2544 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

ข้อ  1.  ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร   จำกัด

DIRECTORATE OF JOINT COMMUNICATION SAVING 
AND CREDIT   COOPERATIVE, LIMITED 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งสำนักงาน  (ใหญ)่  เลขที ่183/81 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

  กรุงเทพ  10210 

       สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็ นสมควร   
โดยแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และส่วนราชการที่กำกับดูแล
สหกรณ์  แล้วให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม  และที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
  (ประกอบคำอธิบายต่าง ๆ 

*********************************************************************************** 
***ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 

เป็นรูปจักรมีสมอในจักรด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกางและล้อมรอบทั้งหมดนี้ 
ด้วยช่อชัยพฤกษ์ประกอบข้อความ  “สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัด” 

หนาที่ 1 ของ 114 หนา



ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

ข้อ  2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิก 
โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน
(7) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ
(8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
(9) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี

กล่าวข้างต้น

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ  3.  ที่มาของทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออก ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้หุ้น

ข้อ  4.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ในการชำระ
ค่าหุ้นสมาชิกต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง 

********************************************************************************
***ข้อ 2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
***ข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 

หนาที่ 2 ของ 114 หนา



ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์

ข้อ  5.  การถือหุ้น     สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละ  30 หุ้น  ในการถือหุ้น 
สมาชิกจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จำนวนเงินได้รายเดือนของตน   ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่ายควบกับ
เงนิเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิม่ข้ึนอีกเมือ่ใด ก็ย่อมทำได ้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ 
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกตามที่

เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น 
ข้อ  6.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน     การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น    ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้ 

รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน 
เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิก

นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้   โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการ  ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ  7.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  120  เดือน  
หรือ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ  8.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น     สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 
การดำเนินงาน 

ข้อ  9.  การรับฝากเงิน      สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำจาก
สมาชิกและสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
************************************************************************************************
***ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 

หนาท่ี 3 ของ 114 หนา



ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์

การให้เงินกู้ 

ข้อ  10.  การให้เงินกู้     เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่ืน

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้       
หลักประกันสำหรับเงินกู้   ลำดับแห่งการให้เงินกู้   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้
สำหรับเงินกู้   การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน  ๆ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น     คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว    ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์

สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้   ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ    จะให้ได้แต่
เฉพาะเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกูน้ั้น 

ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วนและ

มีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของ สหกรณ ์
(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย   เพ่ือการอัน

จำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้     ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์

(3) เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้   เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก   ในอัตรา
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

หนาที่ 4 ของ 114 หนา



ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์

ข้อ  14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์      และเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน 
โดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้

เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง

และผู้กู ้มิได้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน   และไม่สามารถชำระ

หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ   คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้   แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ  15.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    ผู้กู้  หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตน
ประสงค์  จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ   และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่
ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ  45) 

อำนาจกระทำการตามกฎหมายสหกรณ์ 

ข้อ 16.  อำนาจกระทำการของสหกรณ์  สหกรณ์มีอำนาจกระทำการเพ่ือให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด
(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับ ฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
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ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

(5) ให้กู้ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือ
ของสมาชิก

(6) จัดให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนอง หรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่ง
ทรัพย์สิน

(7) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียน สหกรณ์

(8) ดำเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

ข้อ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์ โดยคำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์ที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ  ดังนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน
(2) ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ ์หรือสหกรณ์อ่ืน
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

********************************************************************************
***ข้อ 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
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การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

ข้อ  18.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน    ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ   ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน    วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ำประกันสำหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อน 

ข้อ  19.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  
หรือ    ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอ่ืนใด    สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเหน็สมควร  ทั้งนี ้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ  18 

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ์

ข้อ  20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์      การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคบันี้   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจำนองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ   รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)  จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  เช็ค  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็นสำคัญด้วย 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ  21.  การเงินของสหกรณ์      การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ  ทัง้นี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ  22.  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่  นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่เกิด
เหตุนั้น  สำหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่
มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น    และการลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์
โดยครบถ้วน 
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ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  ตามแบบที่
นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  มิ.ย.  ของทุกปี 
ข้อ  23.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล   ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีทางบัญชีให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม  

กฎหมาย ข้อบังคับ ทะเบยีน และเอกสารของสหกรณ์ 

ข้อ  24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน  ๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดและตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ในการจัดทำทะเบียนสมาชิกต้องมีรายการ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “เลขทะเบียนสมาชิก” 
ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกราย เพ่ือสะดวกในการจัดทำบัญชีข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด โดยให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น หรือข้อมูลสมาชิก 
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ ์

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำ
การ  แต่จะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้     เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกรายนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการ
มอบหมายก่อน 

ข้อ  25. กฎหมาย ข้อบังคับ และรายงานประจำปี    ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทำการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ  26.  การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ     
หนึ่งครั้ง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 27.  การกำกับดูแลสหกรณ์      นายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์    
ผู้ตรวจการ สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจออก
คำสั่งเป็นหนังสือ  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที ่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์    หรือให้
ส่งเอกสารเกี่ยวกับ   การดำเนินงาน   หรือรายงานการประชุมได้   และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบใน
สำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คำชี้แจง
แก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ  28.  การส่งรายการหรือรายงาน       ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ตอ่หน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ ์  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 

กำไรสุทธิประจำป ี

ข้อ  29.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ    และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง  แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได ้ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก     แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม 
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้ นก็ต้องไม่เกินอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวง

ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า
ของเดือน  มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่
ห้าของเดือน   สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
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(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   ไม่เกิน

ร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอ่ืนๆเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)   ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

ทุนสำรอง 

ข้อ  30.  ที่มาแห่งทุนสำรอง     นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ  29 แล้วบรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุน
หรือ ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ 
ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ  29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี    
ยอดเงินจำนวน   ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

ข้อ  31.  สภาพแห่งทุนสำรอง   ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุน หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์แห่งนี้  

********************************************************************************
***ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
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หมวด 5 สมาชิก 

ข้อ  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพ่ือขอจัดตั้งสหกรณ์

และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว  
(2) ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับ

ได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว  
  ข้อ  33.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ขอสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการสังกัดกรมการสื่อสารทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ ช่วยราชการกรมการสื่อสารทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  หรือเป็น
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  หรือเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือเป็นข้าราชการกลาโหม
ประจำการ  ซึ่งเคยรับราชการหรือช่วยราชการ  สังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย   
หรอืเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน

ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก     ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืน    ซึ่งประสงค์จะขอโอนเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ 38)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า  พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า  พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ก็ไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

     ในกรณีเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์นี้ ให้ผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์นี้ เป็นผู้รับรอง 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้  
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิก    ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

********************************************************************************
***ข้อ 33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 
***ข้อ 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 
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ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ 
สหกรณ์  คนละ  50.-  บาท   (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ  36.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิก    กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้
แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสรมิสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ  37.  สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกท่ีย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน    และประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ้น และ  เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้    และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย   หรอืโอนมารับ
ราชการ ในสังกัดตามข้อ 33 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้
ปฏิบัติตาม     ข้อกำหนดใน ข้อ  34  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  36  ทั้งนี ้ เมื่อ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสรจ็สิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  39.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สกุล 
สัญชาติ และ ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือให้
เป็น    ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์    ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้องทำ
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
ผู้ตายมีอยู่ใน สหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐาน
มาแสดงให้เป็นที่ พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  
ตามข้อกำหนดในข้อ  46  วรรคแรกและข้อ  47 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณะบัตร ที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยืน่คำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรอง
ของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ  41.  การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ  42.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำ
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
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คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความใน    วรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ  43.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน

หรือ   ผิดนัด  การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อ

จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ ์   อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
หรือ  ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดง
ตนเป็นปฏิปักษ์หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้สหกรณ์เสื่อมเสีย   ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกล่าวข้างต้นนี้  
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด 

ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด    
สมาชิกที่โอน หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่
ออกเพราะตาย  หรือ   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องคำพิพากษาให้
ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่ายังเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิก         เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ ์
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ข้อ  46.  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี
ที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ี   ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตน  ได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
ปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง
วันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีก็ได้     ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  47.  การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด
ต่อ สหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 46      

กลุ่มสมาชิก 

ข้อ  48.  กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น  การจัดกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  
กิจกรรมของ  ที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดำรงตำแหน่ง  การพ้นจาก
ตำแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 

ข้อ  49.  ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน 
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจำ 

ข้อ  51. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ    จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยและมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ของสมาชิก หรือ
(2) เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ตามข้อบังคับ 
ข้อ  52.  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ    ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครต่อ

สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  51 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชำระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ  53.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงิน  50.- บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่า
เป็นรายได้ของ สหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 54.  การให้บริการ   สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร 
แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการ
ให้บริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
สหกรณ ์

******************************************************************************* 
***ข้อ 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
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ข้อ  55. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) การถือหุ้น สมาชกสมทบแต่ละราย จะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่

เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลอัตราเดียวกนักับสมาชิก 

(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ ในอัตราเดียวกัน
กับสมาชิก 

(3) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์และเงินฝากประเภทประจำ 

(4) การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่มีสิทธิเกินกว่าสมาชิก และต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของตนเอง 

อนึ่ง  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียง
ในเรื่องใด ๆ  หรือเป็นกรรมการดำเนินการ         

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์

ข้อ 56.  การเปลี่ยนแปลงช่ือ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในข้อบังคับ 
ข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 57. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 40 มาบังคับใช้  
โดยอนุโลม  

ข้อ 58.  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 41, 42, และ 
43 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

กรณีสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 51(1) ต้องขาด
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆตามที่กำหนดในข้อบังคับ จะไม่ถือให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆต้องขาด
สมาชิกภาพ ยังคงให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้  

สมาชิกสมทบเดิม ที่ มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบั งคับฉบับเดิม  ก่อน
ข้อบังคับฉบับนี้ถือใช้  ไม่ต้องขาดจากสมาชิกภาพและให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

ข้อ 59. การจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินอ่ืน ๆ ให้สมาชิกสมทบ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพ ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 46  โดยอนุโลม 

******************************************************************************** 
***ข้อ 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
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ข้อ  60. การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์   การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามข้อ 59 สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อน 

ข้อ  61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อย   ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิ
ชักชำ้แต่ไมเ่กินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามข้อ 64 ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได ้  

 ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ ถ้า
คณะกรรมดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ  64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 
กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน สหกรณ์อาจกำหนดให้การประชุมใหญ่

ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก  ก็ได้ 

******************************************************************************** 
***ข้อ 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 64 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที4่) พ.ศ.2562 
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ข้อ  65.  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก

(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม
(ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิ
ชักช้า

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบห้า
คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็น
ผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
อนึ่ง  จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อนข้อ

ข้อ 66.  การพ้นจากตำแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง  เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข้อ  67.  ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตำแหน่ง    ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึง
สามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตาม
จำนวนที่ว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม  ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
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ข้อ  69. การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน  แต่ถ้า   การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น   และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า   ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิก    แล้วแต่กรณี    มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม    ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม   
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ  68  วรรคแรก   ก็ให้งดประชุม 

ข้อ  71.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที ่   เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ ์

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ

ดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ   หรือ

กรรรมการอื่น ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ   กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
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(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของ สหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 72. คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ตามระเบียบ
สหกรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่   โดยคณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบเป็นไปตาม
กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2562 

  ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ์ 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระ
เริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกรรดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ง
ในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระ 

 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
มาตรา 51และพรบ.สหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 มาตรา 51/1 ,51/2 51/3  อย่างเคร่งครัด 
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ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4)

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ที่

(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง

ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ตำแหน่งประธานกรรมการ 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย
(3) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ ์
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     (ค) เลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ   แล้วแต่กรณี
(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  74.  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมกาดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามี
เศษให้ปัดขึ้น) และ   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

ข้อ  75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์    เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

ข้อ  76.  การพ้นจากตำแหน่ง     กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด   ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
(6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
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(7) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(8) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว
(9) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (8) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

ข้อ  77.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (8) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่
ดำเนินการต่อไป  จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่    ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่ง
ที่ว่าง    แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้
เลือกตั้งไว้ กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ  ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียก
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนให้รอง
ประธานกรรมการทำหน้าที่แทน แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการโดยเร็วหากไม่มี  
รองประธานกรรมการและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม ่

ข้อ  78.  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุม
คณะกรรมการ    ดำเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 
และเรื่องที่สำคัญอ่ืนๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  79.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หน้าที่ดำเนิน   กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของ
สหกรณ ์  กับท้ัง      ในทางอันจะทำใหเ้กดิความจำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ ์

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
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(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการและ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ

หรือ      คณะทำงาน   เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์

ผู้ตรวจการสหกรณ์    ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทั่วไป   เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ

และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอม

ความ  หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออก

เสียง  ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอ่ืน  ซึ่ง
สหกรณ์นี้  เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม
สหกรณ์  และองคก์ารนั้น  กำหนดไว้ 

(19) พิจารณาการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ     ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  

กระทำการ  หรืองดเว้นการกระทำการ  หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจน
ทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การ
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บัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือตามรายงานการตรวจสอบ  เป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 

ข้อ  81.  คณะกรรมการอำนวยการ    คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 
จำนวน  5 คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการ
อ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ง
ต้ังคณะกรรมการอำนวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย   และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของ  จำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ข้อ  82.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้
ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และคำสั่ง  ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย    และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
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(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อ
คณะกรรมการ    ดำเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ    มอบหมาย 

ข้อ  83.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน  5 คน  
โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ  ซึ่งตั้ง       
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม  
คราวถัดไป 

ข้อ  84.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
รวมทัง้ข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ

เมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์   ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผูกู้้ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ

หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน 
หรือ   เรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ ์

ข้อ  85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    จำนวน  5  คน  โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าท่ีกำหนดเวลาของคณะกรรมการ   
ดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกัน   เดือน
ละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จำนวน   ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบ    ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  86.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ให้คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย   ข้อบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง
ของ สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและ

นอกประเทศ    เพ่ือนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม 

ข้อ  87.  คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ   คณะกรรมการดำเนินการอาจมี
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ   เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอำนาจหน้าที่ตามท่ี
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ  88. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  
ถ้าประธานกรรมการ     ไม่อยู่ในที่ประชุม   ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลำดับ  แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุม
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดำเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมใน
กรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น   ไม่ได้ 
ข้อ  90.  การวินิจฉัยปัญหา   การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานใน  ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชกิซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ (3) การควบสหกรณ์
(2) การเลิกสหกรณ์ (4) การแยกสหกรณ์
(5) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

รายงานการประชมุ 

ข้อ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณา วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอ่ืน  ๆแล้วแต่กรณ ีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น  ๆลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ  92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีความ    ซ่ือสัตย์สุจริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์   โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจ้างผู้จัดการ
สหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอัน
สมควร 
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ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนด
ไว้ใน ข้อ 94  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากตำแหน่ง
ของผู้จัดการ สหกรณ์ 

ข้อ  93.  การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  การจ้างบุคคลมาทำหน้าที่ผู้จัดการของสหกรณ์ จะ
กำหนดระยะเวลาจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 94. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวน  การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบหรือมอบหมายให้มีผู้ ตรวจสอบคำขอกู้  หนังสือกู้

หลักประกัน และการจ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  และเงินให้กู้ทุกหกเดือน

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบ

ของ สหกรณ์รวมทั้งกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย   

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา 

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ ่

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ

สหกรณ ์     ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกำหนด 
(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ ์  มอบหมาย   หรือตามท่ีควรกระทำ   เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  95.  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์    
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สหกรณ์
(5) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็น

บุคคลที่มีความรูความสามารถ ก็ใหตอสัญญาอีกคราวละไมเกิน 5 ป แตทั้งนี้ตองอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ

(7)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือ มีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได        

ไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

แกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ

ข้อ  96.  การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและ ให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์พิจารณา การลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน 
******************************************************************************** 
***ข้อ 93 และ ข้อ 95 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2562 
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ข้อ  97.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ    ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอ่ืนด้วยได้
ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ    ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  
หรือผู้ช่วย   ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ  99. การเปลี่ยนผู้จัดการ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ   ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตลอดจน   จัดทำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ  100.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์       นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว    สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อ่ืน   โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความ
จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์   ทั้งนี้   ตามระเบียบของสหกรณ์   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ที่ปรึกษา 

ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
จำนวนไม่เกินห้าคน  เพ่ือให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
จำนวนหนึ่งคน  

ข้อ  102/1  ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และนำเสนอชื่อผู้
ตรวจสอบกิจการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่
มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้
ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองจำนวน 1 คน กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้
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พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลตาม ข้อ  103/1  (2) (3) (4) (5)  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองปฏิบัติงานได้ทันที
เท่าท่ีระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ  103. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มี
กำหนดเวลาสามปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ำได้ 

ข้อ  103/1  การพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด”

ข้อ 104. อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผูต้รวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบผลดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนการเงินตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง
ปวงของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพ่ือประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์

(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงานข้อบังคับระเบียบ มติตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่นๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์
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   การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 

ข้อ  104/1  การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนและประจำปี รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้ง
ผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป และ
รายงานผลการตรวจสอบประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ ์

 กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์
อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งประกาศหรือคำแนะนำของ
ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพ่ือดำเนินการ
แก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ที่กำกับดูแลโดยเร็ว 

  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสำเนารายงานผลการ
แก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่กำกับดูแล 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คำชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปใน
สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำการของสหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ

(2) กำหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ
รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนิน
กจิการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์”

ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
การพิจารณาความรับผิดของ ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
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    จริยธรรมในกำรปฏิบติังำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) ความรับผิดชอบ
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะ
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 

(2) ความซื่อตรง
2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น

(3) ความเป็นกลาง
3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สหกรณ ์
3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

(4) ความรู้ ความสามารถ
4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
(5) การรักษาความลับ

ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหาย แก่สหกรณ์ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำในฐานะพยานตาม
กฎหมาย

(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆจากสหกรณ์นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์

******************************************************************************** 
***ข้อ 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 102/1 เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 103 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 103/1 เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 104 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 104/1 เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
***ข้อ 105 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 
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หมวด  10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ  106.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และให้แจ้งไป

ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) รายการหรือข้อความใดซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่า

รายการหรือข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย   นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งให้สหกรณ์แก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้องได้ 

หมวด 11 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้   และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
(6) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

(10) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(11) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(12) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์
(13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยความเห็นชอบของที่ประชุม

ใหญ่ 
******************************************************************************** 
***ข้อ 107 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554 
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(14) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(15) ระเบียบอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้    เพื่อสะดวกและ

เป็น   แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้

บังคับได้  ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 108. การดำเนินคดีเกีย่วกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด  ๆ   หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 107 (3), (4)  แต่มิได้รับชำระตามท่ี
สหกรณ์เรียกคืนคณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ  109.  การตีความในข้อบังคับ     ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ   ให้สหกรณ์
เสนอ    ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำวินิจฉัย    และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 

ข้อ  110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์       การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ  111.  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระ
บัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย  
และชำระ   หนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชำระบัญชี
จ่ายตามลำดับ  ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  29 (2)

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์
หาได้  ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  29 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ   
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายใน    สามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ  112.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้    เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ   113   ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือให้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้  และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้  ให้
ถือตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

  (ลงชื่อ) พลโท  รักสิทธิ์   วาสิกานนท์      ประธานกรรมการ 
 ( รักสิทธิ์   วาสิกานนท์ .) 

  (ลงชื่อ)     พันเอก   มานะ   เจริญวงค์     เลขานุการ 
 ( มานะ    เจริญวงค์ ) 

เหตุผล   เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ.  2542 
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