
 
ข้อบังคับ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จํากัด 
พ.ศ. 2554 

 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

ข้อ  1.  ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร   จํากัด                   
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์                   
ที่ต้ังสาํนักงาน  (ใหญ)่ เลขที ่  183/81   ถนน  สรงประภา                               

 แขวง  สีกัน    เขต  ดอนเมือง   กรุงเทพ  10210 
 
        สหกรณ์อาจย้ายที่ ต้ังสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร     
โดยแจ้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และส่วนราชการที่กํากับดูแล
สหกรณ์  แล้วให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม  และที่ว่าการอําเภอท้องที่ที่สหกรณ์ต้ังอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังน้ี  
    (ประกอบคําอธิบายต่าง ๆ 
   

             

เป็นรูปจักรมีสมอในจักรด้านซ้ายขวามีรูปปีกนกกางและลอ้มรอบทั้งหมดน้ี 
ด้วยช่อชัยพฤกษ์ประกอบข้อความ  “สหกรณ์ออมทรัพย์สือ่สารทหาร  จํากัด” 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ  2.  วัตถุประสงค์     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตาม
หลักการสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรพัย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทาง   อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการชว่ยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรอืสหกรณ์อื่น 
(4) จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อืน่กู้ยืมเงิน 
(7) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
(9) กระทําการต่าง ๆ   ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น   
หมวด 3 

ทุน 
ข้อ  3.  ท่ีมาของทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอืน่ 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
  ข้อ  4.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
ในการชําระค่าหุ้นสมาชิกต้องชําระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง 
 ข้อ  5.  การถือหุ้น     สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละ  30 หุ้น  ใน
การถือหุ้น สมาชิกจะถือหุ้นได้ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
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สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน   ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา  และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรอืค่าจ้างประจํา ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึง
บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใด ก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ   
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ 

ในระหว่างทีส่มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่ส้ินสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
ตามท่ีเจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกรอ้งในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น 
 ข้อ  6.  การชําระค่าหุ้นรายเดือน     การชําระคา่หุ้นรายเดือนน้ัน    ให้ชําระโดยวิธีหัก
จากเงินได้ 
รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ  ทุกเดือน 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้   โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้น
รายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ  ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ  7.  การงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  120  
เดือน  หรือ เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และไม่มีหน้ีสินกับ
สหกรณ์  จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้ง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ  8.  การแจ้งยอดจํานวนหุ้น     สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็ม
มูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 ข้อ  9.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์  หรือประเภท
ประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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การให้เงินกู้ 
ข้อ  10.  การให้เงินกู้     เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ ์
(2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินจิฉัยให้เงินกู้
ได้ตาม 

ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจํากัด

แห่งเงินกู้       หลักประกันสําหรับเงินกู้   ลําดับแห่งการให้เงินกู้   การกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้  การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้   การควบคุมหลักประกัน   การเรยีกคืนเงินกู้และ
อื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว    ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกู้ซ่ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ    จะให้
ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 

ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีทีส่มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็น
รีบด่วนและ      มีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดําเนนิการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้
ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย   เพ่ือ
การอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกนั้นได้     ตามระเบียบ  ของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้   
เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้   ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการและต้องมี
หลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรยีกดอกเบี้ยเงินกู้ทกุประเภทที่ให้แก่สมาชิก   
ในอัตราตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  14.  การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์     และ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนนิการกําหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึง
กําหนดส่งคืน        โดยส้ินเชิง  พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ี
ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่ง

หมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด

บกพร่อง   และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองเดือน   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้าํประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน   และไม่
สามารถชําระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได้   เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อน
ผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู ้   แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจํานวนงวด
สําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
 ข้อ  15.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน    ผู้กู้  หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า  
ถ้าตนประสงค์  จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 33 (3)  
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ   และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จ
ส้ินเสียก่อน  (เว้นแต่กรณทีี่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ  45) 

อํานาจกระทําการตามกฎหมายสหกรณ์ 
 ข้อ  16. อํานาจกระทําการของสหกรณ์ สหกรณ์มอีํานาจกระทาํการเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์      ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(2) ให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ

ต่างประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 
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(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรอืสหกรณ์
อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

(5) ให้กู ้ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานํา ซ่ึงทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

(6) จัดให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซ้ือ 
รับโอนสิทธกิารเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ จํานอง หรือจํานํา ขายหรือจําหน่าย
ด้วยวธิีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 

(7) ให้สหกรณ์อืน่กู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน สหกรณ ์

(8) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกบัหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ 

 ข้อ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์   โดยคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์ที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ  ดังนี้ 
 (1)  ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

               (2)  ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (3)  ซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
           (4)  ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 
 (5)  ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์  หรือสหกรณ์อื่น 
 (6)  ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกจิอันทําให้เกดิความสะดวกหรือส่งเสริม
ความเจรญิแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
          (7)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ข้อ  18.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
การค้ําประกนัสําหรับปีหน่ึง ๆ   ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน    วงเงินซ่ึง
กําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการค้าํประกันสําหรับปีก่อน 
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 ข้อ  19.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญา
ใช้เงิน  หรือ    ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอื่นใด    สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม
หรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ  18 

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 
 ข้อ  20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์      การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพัน
สหกรณ์ในกจิการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้   
ให้ปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การ
จํานองซ่ึง สหกรณ์เป็นผู้จํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้อง
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือ
เหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ   รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1)  
จะต้องลงลายมือช่ือของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  เช็ค  ใบส่ังจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใช้
เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็นสําคัญด้วย 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  21.  การเงินของสหกรณ์      การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   ให้อยูใ่น
ความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  22.  การบัญชีของสหกรณ์     ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและ
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ี  นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกีย่วกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการ
ในวันที่เกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทกึรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวนันับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น    และการลงรายการบัญชต้ีองมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กับทั้งบัญชีกําไร
ขาดทุน  ตามแบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กําหนด 

วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด  ณ  วันที่  30  มิ.ย.  ของทุกปี 
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ข้อ  23.  การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล   
ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงาน
ประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ให้เก็บรกัษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว ้ ณ  สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ทะเบียน และเอกสารของสหกรณ์ 

 ข้อ  24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียน
หุ้น  สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 

ในการจัดทําทะเบียนสมาชิกต้องมีรายการ “เลขประจําตัวประชาชน” และ “เลข
ทะเบียนสมาชิก” ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกราย เพ่ือสะดวกในการจัดทําบัญชีข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียน
หุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น หรือข้อมูลสมาชิก               
ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคหน่ึงได้  ณ  สํานักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาทําการ  แต่จะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของ
สมาชิกรายอ่ืนไม่ได้     เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกรายน้ัน และได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายก่อน 
 ข้อ  25.  กฎหมาย ขอ้บังคับ และรายงานประจําปี   ให้สหกรณ์เก็บรกัษารายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และงบดุล พร้อมท้ังข้อบังคับและกฎหมายวา่ด้วย
สหกรณ์ไว้ทีสํ่านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทําการ โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม 
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การตรวจสอบบญัชแีละการกํากับดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ  26.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด  โดยผู้สอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 
 ข้อ  27.  การกํากับดูแลสหกรณ์     นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผู้ตรวจการ สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มี
อํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน   ผู้
ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์    หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ   การดําเนินงาน   หรือ
รายงานการประชุมได้   และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทํางานของสหกรณ์ได้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความชว่ยเหลือและ
ให้คําชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ  28.  การส่งรายการหรือรายงาน       ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากบัดูแลสหกรณ์   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานน้ัน
กําหนด 

กําไรสุทธิประจําป ี
 ข้อ  29.   การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ี     เมื่อส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี  ที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธ ิ      แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน    ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก     แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลท้ังส้ินที่
จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชาํระต่อสหกรณ์
ภายในวันที่หา้     ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรบัคํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน  ส่วนหุ้นที่
สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้า   ของเดือน   สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 
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(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธรุกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี    เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในปีใด  มิให้
ได้รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธ ิ

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันส้ินปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ   
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธ ิ   ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวัสดิการ   หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว   ไม่เกิน   ร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่
สหกรณ์ 

(9) กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน 
ทุนสํารอง 

 ข้อ  30.  ท่ีมาแห่งทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกาํไรสุทธิตามข้อ  29   แล้ว   
บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด  
ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ      ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
 อน่ึง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแกบุ่คคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนด
อายุความ ก็ให้   สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ  29 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัด
จํานวนให้น้อยลงก็ดี   ยอดเงินจํานวน   ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน 
 ข้อ  31.  สภาพแห่งทุนสํารอง   ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิก
จะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 
 ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุน หรอืเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์แห่งน้ี   
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หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นีค้ือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซ่ึงจะเป็นสมาชิกเพื่อขอจัดต้ัง

สหกรณ์  และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว   
(2) ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน

สมาชิกกับได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว   
           ข้อ  33.  คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมการส่ือสารทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุดหรือช่วยราชการกรมการส่ือสารทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด  
หรือเป็นทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด  หรือเป็นข้าราชการบํานาญสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือ
เป็นข้าราชการกลาโหมประจําการ  ซ่ึงเคยรับราชการหรือช่วยราชการ  สังกัดกรมการส่ือสาร
ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด  หรือเป็นพนักงานประจําของสหกรณ์นี้ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น 

ข้อ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก     ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมท้ังสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น    ซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ 38)  ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า  พันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  คนหน่ึงรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า  พัน
เอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น
ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรบัสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรบัผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ  ก็ให้  คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินจิฉัยช้ีขาด มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก    ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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 ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่ สหกรณ์  คนละ  50.-  บาท   (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ  36.  สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชกิ     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของ
ตนในทะเบียนสมาชิก    กับชําระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน  
เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ  ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าท่ีของสมาชิก  มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์   พัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
 ข้อ  37.  สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกที่ย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น    
และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์
นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก
แล้ว ถ้าสมาชิกน้ันมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และ  เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณน์ี้ไปยัง
สหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้    และเงินฝาก  
(ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซ่ึงย้าย   หรือ
โอนมารับราชการ ในสังกัดตามข้อ 33 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  กใ็ห้ยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตาม     ข้อกําหนดใน ข้อ  34  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตามข้อ  36  ทั้งน้ี  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์
นี้เสร็จส้ินแล้ว 
 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกีย่วกับหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อ  39.  การเปล่ียนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลง
ชื่อ  สกุล สัญชาติ และ ที่อยู่ ต้องแจ้งใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่มีการเปลีย่นแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกจะทําเป็นหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  
เพ่ือให้เป็น    ผู้รับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้  
หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์    ดังว่าน้ีต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว  
ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคกอ่นมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคนื  และเงินผลประโยชน์หรือเงิน
อื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกผู้ตายมีอยู่ใน สหกรณ์ให้แก่ผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  
ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่ พอใจคณะกรรมการดําเนนิการวา่เป็นทายาท
ผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวน้ัน  ทั้งน้ี  ตามข้อกําหนดในข้อ  46  วรรคแรกและข้อ  47 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่คําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณะ
บัตร ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในส่ีสิบห้าวัน  ในกรณผู้ีมีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์  
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณถื์อไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น
กําหนดอายุความสิบปีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์
ทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ  41.  การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  42.  การลาออกจากสหกรณ์      สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้
หรอืผู้ค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
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 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  
ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน    วรรคกอ่นได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชมุคราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ  43.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
อย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปน้ี 

(1)  ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   
ทั้งน้ีโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2)  นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายใน

ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4)  ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง

เดือน  หรือ   ผิดนัด  การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
(5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

หรือเมื่อ      จะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความ
ผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์    อยู่แล้ว 

(6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณ์หรือ  ของท่ีประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่
ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือกระทําการใด ๆ ที่ทาํให้สหกรณ์เส่ือมเสีย   ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  
ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ทั้งหมด      ในขณะนั้นแล้ว   ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธยิื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยให้ยืน่อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คําวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 
 ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อน่ึง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซ่ึงเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุม
กลุ่มทราบโดยเรว็ 
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 ข้อ  45.  สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มี
ความผิด    สมาชิกที่โอน หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 33 (3)  โดย
ไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตาย  หรือ   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  กใ็ห้ถือว่า
ยังเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิก         เช่นวา่
นั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  46.  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีทีส่มาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีที่ออกนั้น  
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
สําหรับปีที่ออกนั้นด้วย เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะ
เลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจให้รอ
การจ่ายคืนคา่หุ้นของสมาชิกที่      ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชี
ใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน  ได้โอนหรือย้าย หรอืออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อ 33 (3)  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  41 (4)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    
เงินรับฝาก   เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่าย   ทีส่มาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่าย  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือ
หากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้น
ภายหลังท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้     ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย
นั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  47.  การหักเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    สหกรณ์มสิีทธิหักเงินซ่ึง
สมาชิกต้องรับผิดต่อ สหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 46      

กลุ่มสมาชิก 
 ข้อ  48.  กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกข้ึน  การจัดกลุ่ม  การประชุม
กลุ่ม  กิจกรรมของ  ที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดํารง
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ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ  49.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์
จํากัดเพียงไม่เกิน   จํานวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50.  สมาชิกสมทบ    สหกรณอ์าจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้อง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์เป็นการประจํา 
 ข้อ  51.  คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                   (1)   เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                   (2)   เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์นี้  
                   (3)   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความประสงค์จะใช้บริการหรือ
สวัสดิการจากสหกรณ์นี ้
                   (4)   นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความสะดวกและช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 
                   (5)   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงามและประกอบอาชีพสุจริต 

ข้อ  52.  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ    ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบ
สมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้     สอบสวนพิจารณาเห็นว่า    ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดในข้อ  51    ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และ
ต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า
หุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคกอ่นแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  53.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวนัที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจํานวนเงิน  50.- บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)   
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ สหกรณ์   จะเรยีกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณใีด ๆ 

ข้อ 54.  การให้บริการ     สหกรณ์อาจให้บรกิารหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้
ตามท่ีเห็นสมควร   แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  
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 ข้อ  55.  สิทธิของสมาชิกสมทบ     มีดังน้ี 
                   (1) ได้รับบริการทางธุรกิจหรือสวัสดิการจากสหกรณ์  ยกเว้นสิทธิในการกู้เงิน
และรับสินเชื่อจาก สหกรณ์ 
                   (2)  ได้รับการบริการทางวิชาการหรือการฝึกอบรมจากสหกรณ์ 
                   (3)  ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
                   (4)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ 
                  อน่ึง  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชมุใหญ่  
การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  หรือเป็นกรรมการดําเนนิการ       
   
                  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
                   (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 
                   (2)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 
 ข้อ 56.  การเปล่ียนแปลงชื่อ สกุล สัญชาต ิและท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ  ให้นําความ
ในข้อบังคับ ข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 57. การตั้งผู้รับโอนประโยชนข์องสมาชิกสมทบ  ให้นําความในข้อบังคับ ข้อ 40 
มาบังคับใช้       โดยอนุโลม  
 ข้อ 58.  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  ให้นําความในข้อบังคับ ข้อ 41, 
42, และ 43 มาบังคับใช้โดยอนุโลม         
 ข้อ 59. การจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินอ่ืน ๆ ให้สมาชิกสมทบ   ในกรณีทีส่มาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพ ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 46  โดยอนุโลม 
 ข้อ  60. การหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ ์   การจ่ายคืนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59     สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อน 
 
 
 ข้อ  61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 
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ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็น
การประชุมใหญ่สามัญครัง้แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์    เพ่ือเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ    และ    มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครัง้ต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมปีละหน่ึงครั้ง
ภายในหนึ่งรอ้ย   ห้าสิบวนันับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ     เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จะเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญเมือ่ใดก็ได้    แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ  จํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระ
แล้ว   ต้องเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณท์ราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน หรอื      ผู้แทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด      หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน       ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ให้เรยีกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชมุใหญ่วิสามัญภายในกําหนระยะเวลา
ดังกล่าวนายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ  64. การประชุมใหญโ่ดยผู้แทนสมาชิก กรณทีี่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่3,000  คน  
สหกรณ์อาจกําหนดให้การประชุมใหญป่ระกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ 
 ข้อ  65.  การเลือกตั้งและการดํารงตาํแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2)  การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อน

การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการ
กลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือ      ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
 
 
 

(3)  ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก  โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก  20 คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน        ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกต้ัง
ผู้แทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน   ในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็น
ผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง  โดยให้นับรวมอยูใ่นจํานวน    ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกต้ังได้   

อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
(4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้า

ยังไม่มีการเลือกต้ัง  ผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
ข้อ  66.  การพ้นจากตําแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
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(1)  ครบวาระหรอืมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม ่
(2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อท่ีประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัด 
(3)  ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ  67.  ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ       ถ้าผู้แทนสมาชิก
พ้นจากตําแหน่ง    ไม่วา่ด้วยประการใด ๆ   จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อย
คนหรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจํานวน    ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  กใ็ห้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการ
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนท่ีว่างลง  และให้       ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกต้ังอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็น
การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมี 
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง    
ร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
ไม่ได้ 
 ข้อ  69. การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้
สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  สถานท่ี  และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั  แต่ถ้า   การประชุมนัน้เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้า
ได้ตามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในหนังสือน้ัน   และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า   ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
  ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิก    แล้วแต่กรณี    มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม    ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหน่ึง
ภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่นัด 
ประชุมใหญค่รั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังน้ี ถ้ามิใช่การประชุมใหญว่ิสามัญท่ีสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรยีกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน
ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม    แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกล่าวในข้อ  68  วรรคแรก   ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ  71.  อํานาจหน้าท่ีของท่ีประชมุใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ี    เกิดข้ึนเกี่ยวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
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(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกต้ัง
ผู้แทนสมาชิก  และวินจิฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
(4)  รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของ

คณะกรรมการดําเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ

ดําเนินการ   หรือ       กรรรมการอ่ืน ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน 
(7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ ์
(9)  กําหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบ้ียประชุมของ

กรรมการดําเนินการ   กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(10)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ์      ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่
 
 

(12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียน สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13)  กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ข้อ  72.  คณะกรรมการดําเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ์   
ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีก   8   คน  ซ่ึงที่ประชุม
ใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหน่ึงหรือ   หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญกิคนหนึ่ง  นอกน้ันเป็นกรรมการ  
และปิดประกาศให้ทราบ         โดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ์ 
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ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก ในความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรอื

หน่วยงานของรัฐ หรือ     เอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรอืมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย ใน

ระยะเวลาสองปี   ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เว้นแต่การผิด
นัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระทํา   ของตนเอง 

(6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
 ข้อ  73.  อํานาจหน้าท่ีของกรรมการดําเนินการแต่ละตาํแหนง่ 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ และ

ควบคุม        การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และอยู่ใน     วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ
นี้ 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้
กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 

เมื่อประธานกรรมการไมอ่ยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการวา่ง
ลงจนกว่าจะมีการเลือกต้ังตําแหน่งประธานกรรมการ 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้

กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 
                 (ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
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(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทกุครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรอืกรรมการดําเนินการ   แล้วแต่กรณ ี
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้

กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 
(ง)  เหรัญญกิ   มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้
กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 

ข้อ  74.  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหนง่     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่
ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ัง  
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมกาดําเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมดโดยวธิีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และ   ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 
 
 ในกรณีที่มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนนิการสหกรณ์แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ที่ได้รบัเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ  75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์      เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้
จัดต้ังสหกรณ์มี    อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญ   ครั้งแรกภายในเก้าสิบวนันับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ ์ 
จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 
 ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนนิการในวันที่
ได้รับเลือกต้ัง 
 ข้อ  76.  การพ้นจากตําแหน่ง     กรรมการดําเนนิการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุ
อย่างหน่ึงอยา่งใด   ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนนิการ   
(3) ลาออกต่อท่ีประชุมใหญข่องสหกรณ์ 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
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(6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
(7) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือรายตัว 
(8) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
(9) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (8) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 

ข้อ  77.  ตาํแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (8) ให้กรรมการดําเนินการท่ียัง
ดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไป     จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่    ซ่ึงจะได้มีการเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง    แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลง
จนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ซ่ึงที่ประชุมใหญ่ได้เลือกต้ังไว้ กรรมการดําเนินการท่ีดํารง
ตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิามัญ
ข้ึนโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนให้รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทน แต่ต้องจัดให้มีการเลือกต้ังตําแหน่งประธาน
กรรมการโดยเรว็  
หากไม่มี    รองประธานกรรมการและยังมิได้มีการประชุมใหญเ่พ่ือเลือกต้ังใหม่  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหน้าท่ีแทนช่ัวคราวจนกวา่จะมี
การเลือกต้ังใหม่ 
 ข้อ  78.  การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการดําเนินการประชมุกันตาม
คราวท่ีมีกิจธรุะ      แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุม
คณะกรรมการ    ดําเนินการได ้  ในกรณีทีเ่ป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไข
ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องท่ีสําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของ  จํานวนกรรมการดําเนนิการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ  79.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดําเนนิการ     คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหน้าท่ีดําเนิน   กิจการท้ังปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และคําส่ังของสหกรณ์   กับท้ัง      ในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์   ซ่ึง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏบัิติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ์ 
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงิน    ของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกีย่วกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจําปี      แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญอ่นุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง หรือกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ

และเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์
ให้เป็นการถูกต้อง 

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบรอ้ยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ 

และบรรดา    อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องค์การอ่ืน 
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือ

คณะอนุกรรมการ หรือ      คณะทํางาน   เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์         ผู้ตรวจการสหกรณ ์    ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยท่ัวไป   เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผู้จัดการ       และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม
ยอมความ  หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ  เกีย่วกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(18) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียง  ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ์  และ
องค์การอ่ืน  ซ่ึงสหกรณ์นี้        เป็นสมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้น  กาํหนดไว้ 
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(19) พิจารณาการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญกิ  ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
 ข้อ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนนิการ       ในกรณีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์     กระทําการ  หรืองดเว้นการกระทาํการ  หรือกระทําการโดยประมาท
เลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทําให้    เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อัน
เป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กจิการ  หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี   หรือตามรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ ์
 
 

คณะกรรมการอ่ืน 
 ข้อ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการ   จํานวน  5 คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญกิ และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการให้อยูใ่นตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงต้ัง   คณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมกีิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย   และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของ  จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราว     ถัดไปทราบ 

ข้อ  82.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ให้คณะกรรมการอํานวยการ
เป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ัง  ของสหกรณ์   ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) ควบคุมในเรือ่งการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการ
เก็บรักษาเงิน     ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็น   ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้อยู่ใน   สภาพอันดีและปลอดภัย    และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผล     การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการ    ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการ    มอบหมาย 
 ข้อ  83.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู ้
จํานวน  5 คน  โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกน้ัน
เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ซ่ึงต้ัง         คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธรุะ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน
ละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรยีกประชุมได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการเงินกูท้ั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุม     คราวถัดไป 

ข้อ  84.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาวินจิฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แกส่มาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และคําส่ังของสหกรณ์รวมทั้ง         ข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ และ  เมื่อเหน็ว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกดิบกพร่อง  ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์   ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง

เงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ   เรยีกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ 
 ข้อ  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการดําเนนิการอาจต้ัง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    จํานวน  5  คน    โดยให้มตํีาแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกน้ันเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยูใ่นตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการ      ดําเนนิการ ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกนัตามคราวทีม่ีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกนั   เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์ 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจํานวน   ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ    ในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ  86.  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        ให้
คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ข้อบังคับ   ระเบียบ  มติ  
และคําส่ังของ สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิก  และผู้ที่   สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกีย่วกับลักษณะ  ประโยชน์  
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้

จ่ายเงินอย่าง   รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา   และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น

ทั้งในและ    นอกประเทศ    เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา
นํามาบริการแก่สมาชิกตามความ  เหมาะสม 
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ข้อ  87.  คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ        คณะกรรมการ 
ดําเนินการอาจมีคําส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ   เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   
โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
 ข้อ  88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุม  กใ็ห้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ       คนหน่ึงข้ึนเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะการประชมุคราวน้ัน 
 
 ในการประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ  เป็น
ประธานในทีป่ระชุม  ถ้าประธานกรรมการ     ไมอ่ยู่ในท่ีประชุม   ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชมุกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่
ประชุมตามลําดับ     แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชมุใหญ่วิสามัญที่สมาชิกรอ้งขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มี
มติถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทํา
ได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสร็จการ
ประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินจิฉัยปญัหาในท่ีประชุม 
 ข้อ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนออกเสียงใน        ที่ประชุมใหญ่  และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่ง
เสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง   แทนตนไม่ได้ 
 ถ้าปัญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียง
ในเรื่องน้ัน        ไม่ได้ 
 ข้อ  90.  การวินิจฉัยปัญหา   การวินจิฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ หรอืท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานใน  ทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้น
แต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
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(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  (3)  การควบสหกรณ์ 
(2) การเลิกสหกรณ์   (4)  การแยกสหกรณ์ 

           (5)  การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลง
ลายมือช่ือ พร้อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณา   วนิิจฉัยทั้งส้ินไว้ในรายงานการประชุม และให้
ประธานในทีป่ระชุมกับเลขานุการ หรอืกรรมการดําเนินการ หรอืกรรมการอ่ืน ๆ   แล้วแต่กรณี   
อีกคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ  92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความ    ซ่ือสัตย์สุจริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือ
แต่งต้ังหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์   โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 
(1) , (2) , (3) , (4)    ในการจ้างผู้จัดการสหกรณต้์องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและ
ให้คณะกรรมการดําเนินการเรยีกให้มหีลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกําหนดไว้ใน ข้อ 94  เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งต้ังหรือจ้าง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  และการ
ให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการ สหกรณ ์
 ข้อ  93.  การดํารงตาํแหน่งผู้จัดการสหกรณ์          สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ ์   
โดยกําหนดระยะเวลาหรอืไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 
 ข้อ 94. อํานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ีใน
การจัดการทัว่ไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนยีมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  จา่ยคืนค่าหุ้น
และชักชวน  การถือหุ้นในสหกรณ์ 
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(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบหรือมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบคําขอกู้ หนังสือกู ้

หลักประกัน และการจ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสารเกีย่วกับเงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกีย่วกับเงินค่าหุ้น  และเงินให้กู้ทุกหก
เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ตามระเบียบของ สหกรณ์รวมทั้งกาํหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย   

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วน       รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสําคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ่  ประชุม
คณะกรรมการ   ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการ   ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ ่

(13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชมุใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณซ่ึีงท่ีประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วม
ประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกีย่วกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรบัผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  

ของสหกรณ์      ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาทีท่างราชการกําหนด 
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(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
ของ สหกรณ์   มอบหมาย   หรือตามท่ีควรกระทํา   เพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  95.  การพ้นจากตาํแหน่งของผู้จัดการ         ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมาย สหกรณ ์
 

(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง  ซ่ึงกําหนดไว้ใน
ระเบียบของ สหกรณ์ 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็น

ประจักษ์ว่าได้กระทําการ  หรือละเว้นการกระทาํการใด ๆ  อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดี          แก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ
สหกรณ์ 

ข้อ  96.  การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย 
กว่าสามสิบวนัและ  ให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณา      การลาออกน้ัน   การยบัยั้งการลาออกของ
ผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 ข้อ  97.  การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ     ถ้าสหกรณ์
ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนด้วยได้ให้คณะกรรมการดําเนนิการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้
กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ    ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยัง
ไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็น
ครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ  หรือผู้ช่วย   ผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ  99.  การเปลี่ยนผู้จดัการ     ในกรณีที่มีการเปล่ียนผู้จัดการ   ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ    ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับ
บรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   ตลอดจน   จัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริง
ก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
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 ข้อ  100.  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์       นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว    สหกรณ์อาจ
จัดจ้างและแต่งต้ัง       เจ้าหน้าท่ีอื่น   โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 
(1),(2),(3),(4)  ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์   ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์   
ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ท่ีปรึกษา 
 ข้อ  101.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒมิีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักด์ิได้จํานวนไม่เกนิห้าคน  เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งน้ี
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิก  ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกจิ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี   ไม่เกินจํานวน   2   คน  หรือจัดหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการตรวจสอบกิจการประจําปี จํานวน 1 คน  
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะบุคคลให้มีการเลือกประธาน
คณะผู้ตรวจสอบกิจการด้วย  
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกับที่ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี หรือ
ผู้ที่เป็นคณะกรรมการดําเนินการ หรือพนักงาน หรอืเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
ใด  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ข้อ  103.  การดํารงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน    ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึง
ออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซํ้าได้ 
 ข้อ  104.  อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ       ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจ
หน้าท่ีตรวจสอบการ      ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์  
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหน้ีสิน   ทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบการดําเนินธุรกจิ และการดําเนินงานอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์
ประเมินผลและให้คําแนะนําแก่สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 



ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  33 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสหกรณ์ ระบบงานตลอดจน
วิธีปฏิบัติแต่ละ   กิจกรรมตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จา่ยเงินงบประมาณ
รายจ่าย 

(5) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  และคําแนะนําของทางราชการ  
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ์  หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ตามท่ีเห็นสมควรหรือท่ีเหน็ว่าจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

(7) ตรวจสอบงานท่ีใช้ระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความ
น่าเชื่อถือของ ข้อมูล และความปลอดภัยของระบบ 

(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของ
สหกรณ์ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

(9) เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 
                         (9).1  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานของ
เดือนท่ีเข้าทําการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
                         (9).2  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ต่อท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์        

ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุก
เดือน และเข้าร่วมประชมุใหญ่  เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอต่อท่ี
ประชุมนั้น ๆ  

อน่ึง  ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญแกส่หกรณ์    ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการและส่วน
ราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลสหกรณ์โดยเร็ว 

ข้อ 105.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   ในกรณทีี่ผู้ตรวจสอบกิจการปฏบัิติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเยี่ยงผู้ตรวจสอบกิจการท่ัวไปพึงปฏิบัติ 
หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ ์

หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   

 
หมวด  10 
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ข้อ  106.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั   จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชมุใหญ่เป็นเรือ่งหน่ึงโดยเฉพาะ  และ

ให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ ่
(2) รายการหรือข้อความใดซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หาก

ปรากฏวา่รายการหรือข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย   นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจส่ังให้สหกรณ์แก้ไขหรือ
ดําเนินการให้ถูกต้องได้ 
 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํนาจหน้าท่ี
กําหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์      รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณอ์ื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้บรกิารหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ 
(6) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
(10) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ้างตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 
(11) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(12) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญ ่
(14) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรกําหนดไว้ เพ่ือสะดวก

และเป็น   แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
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เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้   บังคับได้     ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่ง
สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 ข้อ  108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีทีท่รัพย์สินของสหกรณ์ถูก
ยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด  ๆ   หรือในกรณีที่สหกรณเ์รียกคืนเงินกูต้ามข้อ 107 (3), (4)  
แต่มิได้รับชําระตามที่สหกรณ์เรยีกคนืคณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดี
ภายในกําหนดอายุความ 
 ข้อ  109.  การตีความในข้อบังคับ     ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ   ให้
สหกรณ์เสนอ    ปัญหาน้ันต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย    และให้สหกรณ์ถือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ  110.  ทรัพย์สินของสหกรณ์       การจําหน่ายอสังหารมิทรัพย์ของสหกรณ์ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญต่ามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของ
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ   111.  การจําหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมือ่สหกรณ์ต้องเลิกและได้
จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับ
ฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ีย  และชําระ   หน้ีสินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว  ปรากฏว่ามี
ทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ         ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมลูค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราทีน่ายทะเบียน

สหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ  29 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไร
สุทธทิี่สหกรณ์หาได้  ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม
ข้อ  29 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติ     ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณทีี่ไม่
อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน    สามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ  112.  ในกรณีท่ีข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับ
บทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบ
ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้    เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 
ข้อ   113   ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือให้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้  และไม่ขัดกับ

ข้อบังคับนี้  ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้กําหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ 
 

 
               (ลงช่ือ) พลโท  รักสิทธิ์   วาสิกานนท์ ประธานกรรมการ 
                                ( รักสิทธิ์   วาสิกานนท์ .) 
 
 
               (ลงช่ือ)     พันเอก   มานะ   เจริญวงค์     เลขานุการ 
                                  ( มานะ    เจริญวงค์ ) 
 
 
เหตุผล   เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์   พ.ศ.  2542 
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ข้อบังคับ 
ประเภทสหกรณ์....ออมทรัพย์.... 

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จํากัด 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2554 
 
 
 
 



ขอ้บงัคบัสหกรณ ์  หนา้  38 
ประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์
 

 
 
 
 

 
 
เลขทะเบียนสหกรณ์ที่........................................ 
เลขทะเบียนข้อบังคับที่...................................... 

 
 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน  
 
ข้อบังคับสหกรณ์...ออมทรพัย์ส่ือสารทหาร.....จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   พ.ศ...2554...ไวแ้ล้ว 
 
ต้ังแต่วันที่..................................................................................................................................... 
 
 
 
 

นายทะเบียนสหกรณ์                        
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

…………………………………………………………. 
 
 ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร จํากัด  เมื่อวันที่  9  เดือน  สิงหาคม  
พ.ศ.2554 
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจด
ทะเบียนแล้ว มีความดังน้ี 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จํากัด  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามท่ีกําหนดใน ข้อ 2  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร  
จํากัด พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552  เสียท้ังหมด และใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
      “ข้อ  2.  วัตถุประสงค์        สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก        โดยวิธชี่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตาม
หลักการสหกรณ ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปน้ี 
          (1)   ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์      โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง
รายได้ของตนไว้ ในทางอนัมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
                  (2)   ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก 
                  (3)   รบัฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                          (4)   จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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                          (5)   ให้เงินกู้แกส่มาชิก 
                          (6)   ให้สหกรณอ์ื่นกู้ยืมเงิน 
                          (7)   ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
                          (8)   จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
                          (9)   กระทําการต่าง ๆ ตามทีอ่นุญาตไวใ้นกฎหมายสหกรณ ์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น” 
 ข้อ 4.   ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน ข้อ 3  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์ส่ือสาร
ทหาร จํากัด พ.ศ.2544  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552   เสียทั้งหมด  และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  3.  ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนนิงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
          (1)   ออกหุ้น 
          (2)   รับฝากเงินจากสมาชิก      หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

               (3)   กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออก       ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินอย่างอ่ืน 
                        (4)   สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
                (5)   รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้” 
 ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน ข้อ 9   แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสาร
ทหาร   จํากดั พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  เสียทั้งหมด    และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ  9.  การรับฝากเงิน       สหกรณอ์าจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือ
ประเภทประจําจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 
 ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน ข้อ 29 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสาร
ทหาร  จํากัด  พ.ศ.2544  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552  เสียทั้งหมด  และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 
    “ข้อ  29.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี     เมื่อส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ที่รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธ ิ ให้จัดสรร
เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธ ิ      และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธ ิ
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  กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน  ที่ประชุม
ใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 
           (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก       แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง      ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งส้ินที่
จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
       ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่ห้าของเดือน  มีระยะเวลาสําหรบัคํานวณเงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระ
ต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน   สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 
  (2)  เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แกส่มาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก    ได้ทําไว้กับสหกรณ์
ในระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัด  การส่งเงินงวดชําระหน้ีไม่วา่ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้
ได้รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีนั้น 
  (3)   เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธ ิ
  (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันส้ินปีนั้น       ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ ่    เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 
     (5)  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
     (6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละสิบของกําไรสุทธ ิ     ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
   (7)  เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   
ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (8)  เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่นๆ   เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่
สหกรณ์ 
           (9)  กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองท้ังส้ิน” 
 ข้อ  7. ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน ข้อ 72  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสาร
ทหาร จํากัด พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม       (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  เสียทั้งหมด และใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  72.  คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ประกอบ ด้วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการดําเนินการอีก 8 คน   ซ่ึงที่
ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก  
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 ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหน่ง รองประธาน
กรรมการคนหน่ึง หรือ  หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรอืเหรัญญิกคนหน่ึง   นอกน้ันเป็น
กรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบ โดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ ์

 ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
     (1)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องค์การ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือ     เอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
     (3)  เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวนิิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ์
     (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
     (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบ้ีย ใน
ระยะเวลาสองปี   ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เว้นแต่การผิด
นัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระทํา   ของตนเอง 
     (6)  ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้” 
 ข้อ  8.  ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน ข้อ 107  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่ือสารทหาร  จํากัด พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  เสียทัง้หมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  107.  ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจหน้าที่
กําหนดระเบียบ ต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้   และเพ่ือ
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

      (1)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
       (2)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
      (3)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
       (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
      (5)  ระเบียบว่าด้วยการให้บริการหรือสวัสดิการแกส่มาชิกสมทบ 
       (6)  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
      (7)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
      (8)  ระเบียบว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
 (9)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
       (10) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจ้างตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน 
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       (11) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  (12) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรกึษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
       (13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ

ที่ประชุมใหญ ่
      (14) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
       (15) ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควรกําหนดไว้    เพ่ือ

สะดวกและเป็น   แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์
       เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้     ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้
ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ” 

 
     พลโท 

                                                    ( สุภกจิ   นุตสถิตย์ ) 
           ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จํากัด 
     พันโท 

                                                    ( สุกฤษฏิ์   โอ่งเคลือบ ) 
                                         เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร จํากัด 

เหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 9 ,มาตรา 10 และ มาตรา 11 และสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

 
คํารบัรองของประธานกรรมการและเลขานุการ     

  
  “ขอรับรองว่าข้อบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน”  
 

                   พลโท 
                                                 ( สุภกิจ   นุตสถิตย์ ) 

      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จํากัด 
     พันโท 

                                                     ( สุกฤษฏิ์   โอ่งเคลือบ ) 
                                          เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จํากัด 
บันทึกผู้อํานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
  ข้าพเจ้า นายณัฐพล    นนัทนาวัฒน์    ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มจัดต้ังและ

ส่งเสริมสหกรณ์     ได้ตรวจสอบข้อบังคับนี้แล้ว มีข้อความครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
และไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ คําส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
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     ลงช่ือ 
                                                      ( นายณัฐพล   นนัทนาวัฒน์ ) 
               ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มจดัต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
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