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4.7      (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565 
  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณม์ีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
และกฎกระทรวง  สหกรณไ์ด้น าเสนอยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ท้ังฉบับ  และยกร่าง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2565 แทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม               
พ.ศ. 2564  ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ มมีติให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554  โดยให้ถือใช้
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565 ตามร่างของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการปรับแกไ้ขข้อความ 
ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม  (อนุมัติ 348 คน ไม่อนุมัติ 6 คน และงดออกเสยีง 19 คน)  เพื่อเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์รับ            
จดทะเบียนข้อบังคับ 
 ปรากฏว่านายทะเบียนสหกรณ์แจง้ให้ปรับแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด พ.ศ. 2564  ซึ่งบางประเด็นมีสาระส าคัญแตกต่างจากทีท่ี่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  ได้ให้ความเห็นชอบไว้  ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้สหกรณ์ทบทวนข้อบังคับใหม่
ทั้งฉบับ และน าเสนอการปรบัแกไ้ขข้อบังคับสหกรณ์ อกีครัง้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  และคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี  12/2565  เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
โดยใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตามร่างข้อบังคับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2565 พิจารณาต่อไป 

 

 

((ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัตดิังนี้ 
1. ยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณฯ์ พ.ศ. 2554  ทั้งฉบับ 
2. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2565 

 
มติที ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554  ก าหนดไว้ดังนี้ 
“ข้อ  107   การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ   และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่... 
                (4) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน แล้วแต่กรณี... 

(5) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความน้ันขัดกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความน้ัน   แล้วรับจดทะเบียน 
                (6) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความท่ีได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
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4.7      (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565 
  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณม์ีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
และกฎกระทรวง  สหกรณไ์ด้น าเสนอยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ท้ังฉบับ  และยกร่าง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2565 แทน โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2564  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม               
พ.ศ. 2564  ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ มมีติให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554  โดยให้ถือใช้
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565 ตามร่างของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการปรับแกไ้ขข้อความ 
ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม  (อนุมัติ 348 คน ไม่อนุมัติ 6 คน และงดออกเสยีง 19 คน)  เพื่อเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์รับ            
จดทะเบียนข้อบังคับ 
 ปรากฏว่านายทะเบียนสหกรณ์แจง้ให้ปรับแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด พ.ศ. 2564  ซึ่งบางประเด็นมสีาระส าคัญแตกต่างจากทีท่ี่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  ได้ให้ความเห็นชอบไว้  ดังนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้สหกรณ์ทบทวนข้อบังคับใหม่
ทั้งฉบับ และน าเสนอการปรบัแกไ้ขข้อบังคับสหกรณ์ อกีครัง้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  และคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี  12/2565  เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
โดยใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตามร่างข้อบังคับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสอดคล้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2565 พิจารณาต่อไป 

 

 

((ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565  ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัตดิังนี้ 
1. ยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณฯ์ พ.ศ. 2554  ทั้งฉบับ 
2. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2565 

 
มติที ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554  ก าหนดไว้ดังนี้ 
“ข้อ  107   การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ   และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่... 
                (4) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน แล้วแต่กรณี... 

(5) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความน้ันขัดกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความน้ัน   แล้วรับจดทะเบียน 
                (6) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความท่ีได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 

 

ข้อบังคับ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
พ.ศ. 2565 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

หมวด  1 
ชื อ ประเภท และที ตั้งส านักงาน 

 
ข้อ 1     ชื อ ประเภท และที ตั้งส านักงาน 

ชื อ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
      Walailak University Saving and Credit Cooperative, Limited 
ชื อย่อ (ภาษาไทย)      สอ.มวล. 
ชื อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  WUsavings  
ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที ตั้งส านักงาน          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222  หมู่ที ่10  ต าบลไทยบุรี  
                           อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80160 
         

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้      
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานของ 
สหกรณ์เดิม ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า    
สามสิบวัน  และให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 
ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ ดังนี ้

  
                                                    ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ใต้ตราสัญลักษณ์ 
                                                    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

 

ข้อ 2  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง         
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน  

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3  อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของ 
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ 
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

ก าหนด 
(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ   

บุคคลอื่นใด 
(15) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถงึซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ     
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือ       
รับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยส์นิแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

 

ข้อ 2  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง         
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน  

ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3  อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของ 
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ 
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

ก าหนด 
(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ   

บุคคลอื่นใด 
(15) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถงึซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ     
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือ       
รับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยส์นิแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 

 

หมวด  3 
ทุน 

 

ข้อ 4  ที มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงัต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุน้โดยวธิีการขายหุ้นใหแ้ก่สมาชิก 
  (2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
  (3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (4) สะสมทุนส ารองและทุนอืน่ ๆ 
  (5) รับเงินอุดหนนุหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 

ข้อ 5  การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไมจ่ ากัดจ านวน  มมีูลค่าหุ้นละสิบบาท 
ข้อ 6  การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นแรกเข้าตั้งแต่วันทีเ่ข้าเปน็สมาชิก  และช าระค่าหุ้น 

รายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  และเงินท่ีจ่ายควบกับ 

เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด  
เงินท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าตามความวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ                     

ของสหกรณ์  
สมาชิกที่ไมม่ีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุงาน หรือออกจากงานประจ า แต่ยังคงเป็นสมาชิก  

ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท โดยใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์    
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดอืนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์                                           

หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ                                       
แต่จ านวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด และไม่เกินจ านวนสูงสดุตามที่ก าหนด                                         
ไว้ในระเบยีบของสหกรณ ์

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได้ เว้นแต่การจ่ายคืนค่าหุ้นตามข้อ 10 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูม่าหักกลบลบหนี ้                              

ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7  การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินไดร้ายเดือน                                    
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินไดร้ายเดอืนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณสีมาชิกที่เกษียณอายุงาน หรือออกจากงาน                                              
และไม่สามารถหักเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกได้ ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณต์ามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ                      
สหกรณ์    

ข้อ 8  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิเดือน                                                                    
หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท  และไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกนั จะงด                                                                                                                          
ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือตอ่                                                                        
คณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิกที่เกษียณอายุงาน หรือออกจากงาน และไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน                                         
จะขอลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ ตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
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ข้อ 9  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแล้วใหส้มาชิก                           
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์

ข้อ 10   การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  เมื่อสหกรณไ์ด้ปิดบญัชีเป็นปัจจุบันและไมม่ี                                      
ยอดขาดทุนสะสม  สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง                                    
เป็นสมาชิกในปีถัดไป  เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตัิ  โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบ                            
ทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีท่ีผ่านมา  ซึ่งให้จ่ายไดไ้มเ่กินยอดทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น 

เมื่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจา่ยเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้                                       
ให้สมาชิกไมเ่กินร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่  ณ วันสิ้นปีทางบัญชีท่ีผ่านมา 

สมาชิกแตล่ะรายจะไดร้ับเงินคืนคา่หุ้นไม่เกินร้อยละเจด็สิบห้าของมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจา่ยคืนค่าหุน้ ล าดับการจ่าย และอื่น ๆ ให้เปน็ไป                               

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
ข้อ 11  คุณสมบัติของสมาชกิที สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน  มดีังนี ้

(1) เป็นสมาชิก  โดยไมร่วมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
(3) ไม่มภีาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 
 

ข้อ 12 การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิก                           
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมสีมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของ                               
สหกรณ์ หรือนิติบคุคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์                                           
ทั้งนี้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้และเป็นไป                      
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
 

ข้อ 13 การให้เงินกู้   สหกรณ์อาจใหเ้งินกู้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ ์
(2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ไดต้ามข้อบังคบันี้                      
และตามระเบียบของสหกรณ ์

ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ หลักประกัน                   
ส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้ การควบคมุหลักประกัน                          
การเรยีกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือหรือการให้เงินกู้                                     
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ ์
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ข้อ 9  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแล้วใหส้มาชิก                           
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์

ข้อ 10   การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  เมื่อสหกรณไ์ด้ปิดบญัชีเป็นปัจจุบันและไมม่ี                                      
ยอดขาดทุนสะสม  สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง                                    
เป็นสมาชิกในปีถัดไป  เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมตัิ  โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบ                            
ทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีท่ีผ่านมา  ซึ่งให้จ่ายไดไ้มเ่กินยอดทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น 

เมื่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจา่ยเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้                                       
ให้สมาชิกไมเ่กินร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่  ณ วันสิ้นปีทางบัญชีท่ีผ่านมา 

สมาชิกแตล่ะรายจะไดร้ับเงินคืนคา่หุ้นไม่เกินร้อยละเจด็สิบห้าของมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจา่ยคืนค่าหุน้ ล าดับการจ่าย และอื่น ๆ ให้เปน็ไป                               

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
ข้อ 11  คุณสมบัติของสมาชกิที สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน  มดีังนี ้

(1) เป็นสมาชิก  โดยไมร่วมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
(3) ไม่มภีาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 
 

ข้อ 12 การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิก                           
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมสีมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของ                               
สหกรณ์ หรือนิติบคุคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์                                           
ทั้งนี้ ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ ์

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้และเป็นไป                      
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
 

ข้อ 13 การให้เงินกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ ์
(2) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ไดต้ามข้อบังคบันี้                      
และตามระเบียบของสหกรณ ์

ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ หลักประกัน                   
ส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้ การควบคมุหลักประกัน                          
การเรยีกคืนเงินกู ้การสอบทานกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือหรือการให้เงินกู ้                                    
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ ์

 

 

การให้เงนิกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเม่ือสหกรณ์มีเงินทนุเหลือ                          
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและระเบียบของ                           
สหกรณ์ทีก่ าหนดไว ้

ข้อ 14 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้  เงินกู้ซ่ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ                               
อันจ าเป็นหรอืมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนนิการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใชเ้งินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทีใ่ห้                                   
เงินกู้นั้น 

ข้อ 15 ประเภทแห่งเงินกู ้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1)  เงินกู้เพื อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบดว่น และ                                               

มีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พือ่เหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2)  เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้งินส าหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจ าเป็น                       

หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ                                  
สหกรณ ์

(3)  เงินกู้พิเศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อสง่เสริม                                          
ฐานะความม่ันคงหรอืเพื่อการเคหะหรือกอ่ประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด าเนนิการอาจให้                                      
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุวัตถปุระสงคแ์ต่ละอย่างของเงนิกู้ประเภทนี้  ตลอดจน                       
เงื่อนไขและวธิีการ และต้องมหีลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก และสหกรณอ์ื่น                                             
ในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา ควบคุม                                        
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนนิการเหน็ว่า                                        
หลักประกนัส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการ                       
ก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงนิกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถงึก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิง                            
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านงึถงึก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน                         
โดยมิชักช้า 
                         (1)   เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
                          (2)   เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินกูไ้ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
                         (3)   เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่าหลักประกันส าหรบัเงินกู้รายใดเกดิบกพร่องและผู้กู้                            
มิได้จัดการแก้ไขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
                         (4)   เม่ือผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวดเดือน หรือผิดนัด                                 
การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถงึสามครั้งส าหรบัเงนิกู้สัญญาหนึง่ ๆ  

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผดิช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้น                       
โดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนนิการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเปน็งวดรายเดือน                                             
จนครบจ านวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกนิจ านวนงวดส าหรับเงนิกู้ประเภทนั้น ๆ 
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ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์                          
จะขอออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่                               
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อ 43 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงนิของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทนุได้                                       
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์หง่ชาติก าหนด โดยให้ค านึงถงึความม่ันคง                         
และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณห์รอืสมาชิกจะได้รับ 

 
การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

 

ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกนั   ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงนิการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน                      
ส าหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนนิงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย                                
ว่าด้วยสหกรณก์ าหนดไวแ้ละได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 21 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงนิหรือออกตัว๋สัญญาใช้เงินหรอืโดยวิธี 
อื่นใดส าหรับใช้เป็นทนุด าเนินงานตามวัตถุประสงคไ์ด้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่                              
ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 20 

 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 

ข้อ 22 การลงลายมือชื อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ                                         
อันเกี่ยวกับบคุคลภายนอก เวน้แต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

           (1)   หนังสือกู้ยืม ซ่ึงสหกรณเ์ป็นผูกู้้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรบัเงินกู้ การจ านองซ่ึงสหกรณ์                                                 
เป็นผู้จ านอง การรับจ านอง การไถ่ถอนจ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้อง                                             
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรอืกรรมการผู้ที่                        
คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

           (2)   การรับฝากเงิน ใบรับเงนิ และเอกสารทางการเงินทัง้ปวง นอกจากทีก่ล่าวไว้ใน (1)                                          
ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  อนึ่ง ในหนงัสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตราของ                                   
สหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญดว้ย 

ข้อ 23 การเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควรเพื่อใหก้ารเงิน                                 
ของสหกรณเ์ป็นไปโดยเรียบรอ้ยและเกิดประโยชนแ์ก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ตอ้งกระท าที่ส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอนั                  

จ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธปีฏิบัติได้ตามสมควร 
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ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์                          
จะขอออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่                               
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อ 43 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงนิของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทนุได้                                       
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์หง่ชาติก าหนด โดยให้ค านึงถงึความม่ันคง                         
และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณห์รอืสมาชิกจะได้รับ 

 
การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

 

ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกนั   ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงนิการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน                      
ส าหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนนิงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย                                
ว่าด้วยสหกรณก์ าหนดไวแ้ละได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 21 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงนิหรือออกตัว๋สัญญาใช้เงินหรอืโดยวิธี 
อื่นใดส าหรับใช้เป็นทนุด าเนินงานตามวัตถุประสงคไ์ด้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่                              
ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 20 

 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 

ข้อ 22 การลงลายมือชื อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ                                         
อันเกี่ยวกับบคุคลภายนอก เวน้แต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

           (1)   หนังสือกู้ยืม ซ่ึงสหกรณเ์ป็นผูกู้้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรบัเงินกู้ การจ านองซ่ึงสหกรณ์                                                 
เป็นผู้จ านอง การรับจ านอง การไถ่ถอนจ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้อง                                             
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรอืกรรมการผู้ที่                        
คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

           (2)   การรับฝากเงิน ใบรับเงนิ และเอกสารทางการเงินทัง้ปวง นอกจากทีก่ล่าวไว้ใน (1)                                          
ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  อนึ่ง ในหนงัสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตราของ                                   
สหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญดว้ย 

ข้อ 23 การเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควรเพื่อใหก้ารเงิน                                 
ของสหกรณเ์ป็นไปโดยเรียบรอ้ยและเกิดประโยชนแ์ก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ตอ้งกระท าที่ส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอนั                  

จ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธปีฏิบัติได้ตามสมควร 

 

 

 

ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์   คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ท าบัญชีตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชไีว้ที่ส านกังานสหกรณ์ภายใน                                                                                  
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอื่นที่                                                      
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงนิสด ให้บันทกึรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบนัทึกรายการนั้น                                
และการลงบญัชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโ์ดยครบถว้น 

ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปี  ทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรพัย์                                      
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้บัญชีก าไรขาดทุนตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วันที่ สามสิบ กันยายน ของทุกป ี
ข้อ 25 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการต้องน าเสนอ 

งบการเงินประจ าปีซ่ึงผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบแลว้เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวันนบัแต่ 
วันสิ้นปีทางบัญช ี

คณะกรรมการด าเนนิการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณเ์สนอต่อ                                   
ที่ประชุมใหญ่ในคราวทีเ่สนองบการเงินประจ าปี และสง่ส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปี  ไปยัง                                                  
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนบัแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์ต้องเกบ็รักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงินประจ าปี  พร้อมทั้ง                                        
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณไ์ว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง                          
เสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  สหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ซ่ึงทะเบียน                   
ดังกล่าวอย่างนอ้ยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเกีย่วกับการถอืหุ้น                                
ของสมาชิก และจัดท ารายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการอืน่                      
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรอืทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์                    
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ ส านกังานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน                                 
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกบัเงินค่าหุ้น เงนิฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความ                                  
ยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้ และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

 
การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 

ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี   บัญชขีองสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แตง่ตั้ง 
 
 
 
 
 



138        รายงานกิจการประจ�าปี 2565

 

 

ข้อ 28 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่งจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณห์รือให้สง่เอกสารเกี่ยวกบั                                         
การด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามค าสั่งและอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลอื                                 
รวมทั้งให้ค าชีแ้จงตามสมควร   

ข้อ 29 การส่งรายการหรอืรายงาน   สหกรณ์ต้องส่งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์                                        
ต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาท่ีหนว่ยงานนั้น หรอืตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

 

ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เม่ือสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี                              
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแ์ล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง                                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสทุธิ  และเปน็ค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดใน                          
กฎกระทรวง  

ก าไรสุทธปิระจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้                                                 
ดังต่อไปนี ้
                         (1)   เป็นเงนิปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แกส่มาชิก แต่ต้องไม่เกนิอัตราที่ก าหนดใน                                                           
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลตาม (4) ออกจ่าย                                    
เป็นเงินปนัผลส าหรับปีใดด้วย จ านวนเงินปนัผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกลา่วมาแล้ว 
                         (2)   เป็นเงนิเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิกตามส่วนธรุกิจที่สมาชิกได้ท าไวก้ับสหกรณ์ในระหว่างปี                                   
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณเ์กนิกว่าหนึ่งครั้งในปีบญัชีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคนืส าหรับปีนั้น  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณก์ าหนด  
                         (3)   เป็นเงนิโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณไ์ม่เกนิร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
                         (4)   เป็นทนุรักษาระดับอัตราเงนิปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี                           
อยู่ในวันสิ้นปีนัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้น                                
ตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณข์าดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
                         (5)   เป็นทนุสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  
                         (6)   เป็นทนุการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
                         (7)   เป็นทนุสาธารณประโยชน์  
                         (8)   เป็นทนุเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ ์
                         (9)   ก าไรสุทธิส่วนทีเ่หลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทัง้สิ้น 
              การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้ก าหนดระเบียบส าหรับ                                
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 
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ข้อ 28 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่งจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ 
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณห์รือให้สง่เอกสารเกี่ยวกบั                                         
การด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามค าสั่งและอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลอื                                 
รวมทั้งให้ค าชีแ้จงตามสมควร   

ข้อ 29 การส่งรายการหรอืรายงาน   สหกรณ์ต้องส่งรายการหรอืรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์                                        
ต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาท่ีหนว่ยงานนั้น หรอืตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
ก าไรสุทธิประจ าป ี

 

ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เม่ือสิ้นปีทางบญัชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี                              
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแ์ล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง                                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสทุธิ  และเปน็ค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดใน                          
กฎกระทรวง  

ก าไรสุทธปิระจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้                                                 
ดังต่อไปนี ้
                         (1)   เป็นเงนิปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แกส่มาชิก แต่ต้องไม่เกนิอัตราที่ก าหนดใน                                                           
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลตาม (4) ออกจ่าย                                    
เป็นเงินปนัผลส าหรับปีใดด้วย จ านวนเงินปนัผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกลา่วมาแล้ว 
                         (2)   เป็นเงนิเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิกตามส่วนธรุกิจที่สมาชิกได้ท าไวก้ับสหกรณ์ในระหว่างปี                                   
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณเ์กนิกว่าหนึ่งครั้งในปีบญัชีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคนืส าหรับปีนั้น  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณก์ าหนด  
                         (3)   เป็นเงนิโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณไ์ม่เกนิร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
                         (4)   เป็นทนุรักษาระดับอัตราเงนิปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี                           
อยู่ในวันสิ้นปีนัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้น                                
ตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณข์าดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
                         (5)   เป็นทนุสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  
                         (6)   เป็นทนุการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  
                         (7)   เป็นทนุสาธารณประโยชน์  
                         (8)   เป็นทนุเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ ์
                         (9)   ก าไรสุทธิส่วนทีเ่หลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทัง้สิ้น 
              การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้ก าหนดระเบียบส าหรับ                                
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 
 
 

 

 

ทุนส ารอง 
 

ข้อ 31 ที มาแห่งทุนส ารอง   นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงนิอุดหนุนหรือ                       
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใชเ้พื่อการใด  ให้น าเงินอุดหนุนหรอืทรพัย์สินนั้น                                       
สมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ ์

จ านวนเงนิซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแกบุ่คคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกรอ้งจนพ้นก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบ                             
จ านวนเงนินั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธปิระจ าปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการด าเนนิการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 30                           
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่าจ านวน                                                        
ที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทนุส ารองทัง้สิ้น 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง   ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้                                    
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งกไ็ม่ได ้

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบงัเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบญัชี                                  
ทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณเ์ดิม 

 

หมวด 5 
สมาชิก 

 

ข้อ 33 สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้คือ ผูไ้ด้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคบัที่ได้ลงลายมือชื่อ                                       
ในทะเบียนสมาชิก และได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระคา่หุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแล้ว 

ข้อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1)   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
(3)   เป็นบคุคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(3.1)  เป็นพนักงาน หรอืลูกจ้างประจ า หรือพนักงานสญัญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัย                                      
วลัยลักษณ์ หรอืพนักงานหรือลกูจ้างประจ าโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ 

(3.2)  บคุลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง                                
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535  และ ณ วันสมัครอายุไม่เกินหกสิบห้าปบีริบูรณ์ หรือ  

(3.3)  เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ หรอืเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ าของ                
สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ 

(3.4)  เป็นลูกจ้างชัว่คราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการ                       
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นใน                 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้ และมีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีบริบูรณ์ หรือ 

(3.5)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เกษียณอายุงาน หรือออกจากงานประจ าโดยไม่มี                      
ความผิด และช าระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่าหนึง่ร้อยย่ีสิบเดือนนับแตว่ันที่ได้สิทธิเปน็สมาชิกจนถึงวันที่เกษียณอายุงาน                         
หรือออกจากงานประจ า 
                         (4)   เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                         (5)   มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรัพย์อื่น 
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ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น                          
ซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 39)  ต้องยื่นใบสมัครพรอ้มลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
โดยต้องมสีมาชิกรับรองอย่างนอ้ยหนึ่งคน 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรอืผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย ได้ตรวจสอบคณุสมบัติแล้ว                             
เป็นที่พอใจว่า ผู้สมัครมีคณุสมบตัิถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้                           
แจ้งผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก                                
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญค่ราวถัดไปทราบ  

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเปน็                                
สมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เม่ือผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการด าเนนิการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเ่พื่อวินิจฉัยชี้ขาด                          
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบัเข้าเปน็สมาชิก  ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือ 
ผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกใหอ้อกจากสมาชิกสหกรณ์ แต่มิได้ออกจากหน่วยงานต้นสงักัด  สหกรณ์อาจ                                       
พิจารณาให้สมัครเป็นสมาชิกอกีก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เข้าเปน็สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ                             
ห้าสิบบาท  ส่วนผู้ทีเ่คยสมัครสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                               
นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได ้

กรณีสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์มีคุณสมบัติเปน็สมาชิกตามข้อ 34 ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิก                                   
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายได้ตรวจสอบคุณสมบตัิแล้วปรากฏ                             
ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 34 ให้โอนย้ายเป็นสมาชิกได้  โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอกี               
และให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าและค่าหุ้นตาม                            
จ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
                        (ก)  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
                              (1)   เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
                              (2)   เข้าชื่อเรียกประชุมใหญว่ิสามัญ 
                              (3)   เสนอหรือได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรอืผู้ตรวจสอบกิจการ                             
สหกรณ ์
                              (4)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                              (5)   สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับของสหกรณ์  
                        (ข)  หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี ้
                              (1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
                              (2)   เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณน์ัดหมาย 
                              (3)   ส่งเสริมสนับสนนุกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
                              (4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
                              (5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่เรืองและม่ันคง 
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ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น                          
ซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 39)  ต้องยื่นใบสมัครพรอ้มลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
โดยต้องมสีมาชิกรับรองอย่างนอ้ยหนึ่งคน 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรอืผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย ได้ตรวจสอบคณุสมบัติแล้ว                             
เป็นที่พอใจว่า ผู้สมัครมีคณุสมบตัิถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้                           
แจ้งผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก                                
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญค่ราวถัดไปทราบ  

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเปน็                                
สมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เม่ือผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการด าเนนิการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเ่พื่อวินิจฉัยชี้ขาด                          
มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบัเข้าเปน็สมาชิก  ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือ 
ผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกใหอ้อกจากสมาชิกสหกรณ์ แต่มิได้ออกจากหน่วยงานต้นสงักัด  สหกรณ์อาจ                                       
พิจารณาให้สมัครเป็นสมาชิกอกีก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้เข้าเปน็สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ                             
ห้าสิบบาท  ส่วนผู้ทีเ่คยสมัครสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                               
นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได ้

กรณีสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์มีคุณสมบัติเปน็สมาชิกตามข้อ 34 ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิก                                   
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายได้ตรวจสอบคุณสมบตัิแล้วปรากฏ                             
ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ 34 ให้โอนย้ายเป็นสมาชิกได้  โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอกี               
และให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนยีมแรกเข้าและค่าหุ้นตาม                            
จ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
                        (ก)  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
                              (1)   เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
                              (2)   เข้าชื่อเรียกประชุมใหญว่ิสามัญ 
                              (3)   เสนอหรือได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรอืผู้ตรวจสอบกิจการ                             
สหกรณ ์
                              (4)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                              (5)   สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับของสหกรณ์  
                        (ข)  หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี ้
                              (1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
                              (2)   เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณน์ัดหมาย 
                              (3)   ส่งเสริมสนับสนนุกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
                              (4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
                              (5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่เรืองและม่ันคง 
 
 

 

 

ข้อ 38 สมาชิกย้ายสังกัด   สมาชิกตามข้อ 34(3) (3.1) (3.2) (3.3) และ (3.4) ที่ออกจากงานประจ า                                  
ไปปฏิบัติงานในสงักัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นั้น                             
มีข้อบังคบัให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการด าเนนิการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี                                     
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้และเงนิกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไ้ปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่                              
สหกรณก์็จะจัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ ตามวิธกีารที่ได้ก าหนดไว้                          
ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื น   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งมาเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่                       
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ หรือสหกรณป์ระเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีคุณสมบัติตาม                            
ข้อ 34 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเปน็สมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถงึสหกรณ์ เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 35                       
ครบถว้นแลว้ ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เม่ือสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิม ได้โอนเงนิค่าหุน้ให้                       
สหกรณ์นีเ้สร็จสิ้นแลว้ 

การรับโอนเงนิค่าหุน้และการปฏิบัติเกี่ยวกบัหนี้สนิที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน                      
ระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 40 การเปลี ยนแปลงชื อ ชื อสกุล ค าน าหน้าชื อ สัญชาติ และที อยู่ สมาชิกคนใดมีการ                               
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่                               
มีการเปลี่ยนแปลง 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 

 ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกอาจท าหนังสือตัง้บุคคลหนึง่หรือหลายคน เป็นผู้รับโอน                        
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แกส่หกรณเ์ป็น                      
หลักฐาน หนังสอืตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพกิถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท าเป็น                      
หนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เม่ือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น                        
เงินฝาก หรือเงินอืน่ใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณค์ืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิไดต้ั้งไว้ ก็คืนใหแ้ก่                       
บุคคลทีไ่ด้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่า เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน                     
ดังกล่าวนั้น ทัง้นี้ ตามที่ก าหนดในข้อ 47 และข้อ 48 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด                       
หนึ่งปนีับแตว่ันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่า                         
สมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ                            
แล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรบัเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนค าขอ                          
รับเงนิผลประโยชน์  หรอืผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนด                             
อายุความฟ้องคดี ให้สหกรณโ์อนจ านวนเงนิดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทัง้สิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
                         (1)   ตาย 
                         (2)   ลาออกจากสหกรณแ์ละต้องได้รับอนุญาตแล้ว 
                         (3)   เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
                         (4)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
      (5)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรอืความผิดอันกระท า 
โดยประมาท 
                         (6)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 34 (3) 
                         (7)   ออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) (3.1) (3.2) (3.3) และ (3.4) โดยมีความผิด  
กรณีผู้ออกจากงานดังกล่าวย่ืนอทุธรณ์ หรอืฟ้องคดี ให้ขาดสมาชิกภาพภายหลังจากผลอุทธรณ์ หรือผลตาม                                        
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผดิ แล้วแต่กรณี 
                         (8)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 45 

ข้อ 43 สมาชิกที ออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายงุาน  สมาชิกที่ออกจากงาน                          
ประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายุงาน และมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยย่ีสิบเดือน  
เว้นแต่ออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน ที่ช าระค่าหุ้นน้อยกว่าหนึง่ร้อยย่ีสิบเดือน หรอืตาย หรือเปน็คนไร้-                             
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้                              
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก                         
สหกรณไ์ด้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44 การลาออกจากสหกรณ์   สมาชกิผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผูค้้ าประกันเงินกู้                     
อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ-                      
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแลว้  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณไ์ด้ 

คณะกรรมการด าเนนิการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ-                   
ด าเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเปน็การชอบดว้ยข้อบงัคับ ก็ใหถ้ือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค                           
ก่อนได้ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 45 การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่อย่างใด                      
ดังต่อไปนี ้
                         (1)   ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถงึสามงวดติดต่อกัน หรือขาดช าระรวมถงึหกงวดในรอบปีบัญชี                      
เดียวกัน ทั้งนี้โดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการด าเนนิการ 
                         (2)   น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถปุระสงคท์ี่ให้เงินกูน้ั้น 
                         (3)   ไม่จัดการแกไ้ขหลกัประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี                         
คณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 
                         (4)   ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถงึสองงวดเดือน                          
                         (5)   ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณเ์ม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเม่ือจะ                        
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรอืเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
                         (1)   ตาย 
                         (2)   ลาออกจากสหกรณแ์ละต้องได้รับอนุญาตแล้ว 
                         (3)   เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
                         (4)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
      (5)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรอืความผิดอันกระท า 
โดยประมาท 
                         (6)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 34 (3) 
                         (7)   ออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) (3.1) (3.2) (3.3) และ (3.4) โดยมีความผิด  
กรณีผู้ออกจากงานดังกล่าวย่ืนอทุธรณ์ หรอืฟ้องคดี ให้ขาดสมาชิกภาพภายหลังจากผลอุทธรณ์ หรือผลตาม                                        
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผดิ แล้วแต่กรณี 
                         (8)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 45 

ข้อ 43 สมาชิกที ออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายงุาน  สมาชิกที่ออกจากงาน                          
ประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายุงาน และมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยย่ีสิบเดือน  
เว้นแต่ออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน ที่ช าระค่าหุ้นน้อยกว่าหนึง่ร้อยย่ีสิบเดือน หรอืตาย หรือเปน็คนไร้-                             
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้                              
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก                         
สหกรณไ์ด้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44 การลาออกจากสหกรณ์   สมาชกิผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผูค้้ าประกันเงินกู้                     
อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ-                      
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแลว้  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณไ์ด้ 

คณะกรรมการด าเนนิการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ-                   
ด าเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเปน็การชอบดว้ยข้อบงัคับ ก็ใหถ้ือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค                           
ก่อนได้ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 45 การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่อย่างใด                      
ดังต่อไปนี ้
                         (1)   ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถงึสามงวดติดต่อกัน หรือขาดช าระรวมถงึหกงวดในรอบปีบัญชี                      
เดียวกัน ทั้งนี้โดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการด าเนนิการ 
                         (2)   น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถปุระสงคท์ี่ให้เงินกูน้ั้น 
                         (3)   ไม่จัดการแกไ้ขหลกัประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี                         
คณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 
                         (4)   ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถงึสองงวดเดือน                          
                         (5)   ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณเ์ม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเม่ือจะ                        
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรอืเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 

 

 

                         (6)   จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณห์รือ                       
ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุใหเ้ห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้เสือ่มเสียต่อสหกรณไ์ม่ว่า                             
โดยประการใด ๆ 
             เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ 
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน                             
ขณะนั้นแล้ว กเ็ป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบ-                          
กิจการภายในหกสิบวันนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งใหอ้อกจากสหกรณ์  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เปน็ที่สุด 

ข้อ 46 การถอนชื อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะ                             
เหตุใด ๆ หรือมีค าวินิจฉัยของทีป่ระชุมใหญ่เป็นที่สุดใหอ้อกจากสมาชิก  ให้คณะกรรมการด าเนนิการถอนชื่อสมาชิก                       
ออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ให้สหกรณแ์จ้งเรือ่งสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซ่ึงเกีย่วข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 
ข้อ 47 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก                                  

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้กอ่น                                 
ค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงนิปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน                     
สหกรณค์ืนใหแ้ก่ผู้มีสิทธไิด้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล                                                   
หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อก โดยได้รับเงินปันผลและ             
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเม่ือที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก                                   
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ เวน้แต่สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ                                                          
เพราะเหตุต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ                   
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณค์ืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นทีถ่อนคนืเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแหง่ทุนเรอืนหุ้น             
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก                                   
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แตเ่ฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจาก                     
งานประจ าตามข้อ 34 (3) (3.1) (3.2) (3.3) และ (3.4) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผัน 
เป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก                                   
เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คนืให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (6) (7) และ (8)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น                                   
เงินปนัผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณค์ืนให้ภายในเวลาอันสมควร                            
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคนืตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวนัสิ้นปี                               
ทางบัญชี โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ทีป่ระชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี                                              
ก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก                              
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่                 
สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น                           
ทั้งสิ้นเปน็ฐานในการค านวณ 
             เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณ                                         
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกลา่วจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้                                             
ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48 การหักจ านวนเงินซึ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก                                                          
ตามข้อ 47 นั้น ให้สหกรณ์หกัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกกอ่น 

 
กลุ่มสมาชิก 

 

ข้อ 49 กลุ่มสมาชิก   สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของ                                 
ที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผิดเพื อหนี้สินของสหกรณ์ 

 

ข้อ 50 ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวน                           
เงินค่าหุ้นที่ยังสง่ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ              

 

ข้อ 51 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าเป็น                  
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
         (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
      (2)  เป็นบคุคลธรรมดา ซ่ึงบรรลนุิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
      (3)  เป็นบคุคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
               (3.1)  เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส (ถูกต้องตามกฎหมาย) หรือบุตรของสมาชิกทีบ่รรลุนิติ                       

ภาวะ และ ณ วันสมัครอายุไมเ่กนิเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  หรือ 
                 (3.2)  เป็นบคุคลในองคก์รหรอืหนว่ยงานที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ 34 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ                          

ได้แก่ ลูกจ้างชัว่คราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราวโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                           
หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณป์ระเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ หรือ 

                 (3.3) เป็นผูศ้ึกษาในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสัญชาติไทย ทั้งที่บรรลุ                              
นิติภาวะและไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก                              
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่                 
สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้น                           
ทั้งสิ้นเปน็ฐานในการค านวณ 
             เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้แล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณ                                         
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกลา่วจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้                                             
ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48 การหักจ านวนเงินซึ งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก                                                          
ตามข้อ 47 นั้น ให้สหกรณ์หกัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกกอ่น 

 
กลุ่มสมาชิก 

 

ข้อ 49 กลุ่มสมาชิก   สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของ                                 
ที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผิดเพื อหนี้สินของสหกรณ์ 

 

ข้อ 50 ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวน                           
เงินค่าหุ้นที่ยังสง่ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ              

 

ข้อ 51 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าเป็น                  
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
         (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
      (2)  เป็นบคุคลธรรมดา ซ่ึงบรรลนุิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
      (3)  เป็นบคุคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
               (3.1)  เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส (ถูกต้องตามกฎหมาย) หรือบุตรของสมาชิกทีบ่รรลุนิติ                       

ภาวะ และ ณ วันสมัครอายุไมเ่กนิเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  หรือ 
                 (3.2)  เป็นบคุคลในองคก์รหรอืหนว่ยงานที่ขาดคณุสมบัติตามข้อ 34 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ                          

ได้แก่ ลูกจ้างชัว่คราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่คราวโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                           
หรือลูกจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณป์ระเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ หรือ 

                 (3.3) เป็นผูศ้ึกษาในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีสัญชาติไทย ทั้งที่บรรลุ                              
นิติภาวะและไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ 

 

 

 
            (4)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
      (5)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (6)  มิได้เป็นสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

 

ข้อ 53 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเปน็สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถงึสหกรณ์ 
ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธก์ับสหกรณ์หรอืสมาชิกตามข้อ 52 (3)  เม่ือ                       
คณะกรรมการด าเนนิการหรอืผู้ทีค่ณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่า                         
ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดในข้อ 52 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้รบัเข้าเป็นสมาชกิสมทบได้                                    
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและคา่หุ้นตามที่จะถือ                    
ครบถว้น 

เม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกใหอ้อกจากสมาชิกสมทบของสหกรณ์ สหกรณ์อาจพิจารณาให้สมัครเป็น                                       

สมาชิกสมทบอีกก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 54 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระค่าธรรมเนียม                    

แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ส่วนผู้ที่เคยสมัครสมาชิกสมทบมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
คนละหนึง่พันบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

กรณีสมาชิกเดิมของสหกรณ์มีคณุสมบัติตามข้อ 52 ร้องขอโอนยา้ยเป็นสมาชิกสมทบ และ 
คณะกรรมการด าเนนิการหรอืผู้ทีค่ณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปรากฏว่า                                
มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดให้โอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบได้ โดยไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก และ 
ให้นับอายุการเปน็สมาชิกต่อเนื่อง 

 ข้อ 55 การถือหุ้น  สมาชิกสมทบทุกคนต้องช าระค่าหุ้นแรกเข้าตั้งแตว่ันที่เป็นสมาชิกสมทบอย่างนอ้ย 
สิบหุ้น   และช าระค่าหุน้รายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยบาท โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์    
   ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะถือหุน้รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์                     
หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอกีเม่ือใดก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเปน็หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ                                     
แต่จ านวนหุ้นทัง้หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแลว้ทั้งหมด  และไม่เกินจ านวนสูงสุดตามระเบียบที่สหกรณ์                      
ก าหนด 
    การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่าห้าปหีรือ                                    
มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนบาท จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการ-                  
ด าเนินการ 

 การแจ้งยอดจ านวนหุน้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบงัคบัหมวด 3 ว่าด้วยหุน้ โดยอนุโลม                          
ส าหรับการถือหุ้นเพิ่มใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 56 สิทธิและหน้าที ในฐานะสมาชิกสมทบ    
                         (ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
                               (1)   การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์เป็นไปตามที่ก าหนด 
ข้อ 55 
                               (2)   การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ได้บางประเภทตามระเบียบ                          
ของสหกรณ์    



146        รายงานกิจการประจ�าปี 2565

 

 

                               (3)   การกู้เงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้                     
ต้องไม่เกนิกว่าจ านวนเงินฝากกับทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
                               (4)   รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดยีวกันกับสมาชิก 
                               (5)   รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกบัสมาชิก 
                               (6)   เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์  

    (7)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(8)   ได้รับสวัสดิการได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

                         (ข)  หน้าที ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
                                (1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
                                (2)   เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณน์ัดหมาย 
                                (3)   ส่งเสริมสนับสนนุกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 
                                (4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์  
                                (5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณเ์พื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 
และม่ันคง 
                         (ค)   สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
                                (1)   ไม่ให้สิทธินับชือ่เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
                                (2)   ไม่ให้สิทธิเลอืกประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก และไม่ให้                       
สิทธิออกเสียงในเรือ่งใด ๆ 
                                (3)   ไม่ให้สิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ กรรมการ                        
อื่น ๆ และผู้แทนของสมาชิก 
                                (4)   ไม่ให้สิทธิกู้ยืมเงินเกินกว่าเงนิฝากรวมกับทนุเรือนหุ้นของตนเอง 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 
ข้อ 57 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ                             

เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
                         (1)   ตาย 
                         (2)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                         (3)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
                         (4)   ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท า 
โดยประมาท 
                         (5)   ลาออกจากสหกรณแ์ละได้รับอนุญาตแล้ว 
                         (6)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 52 
                         (7)   ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
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                               (3)   การกู้เงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้                     
ต้องไม่เกนิกว่าจ านวนเงินฝากกับทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
                               (4)   รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดยีวกันกับสมาชิก 
                               (5)   รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกบัสมาชิก 
                               (6)   เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์  

    (7)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(8)   ได้รับสวัสดิการได้ตามระเบียบของสหกรณ ์

                         (ข)  หน้าที ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
                                (1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
                                (2)   เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณน์ัดหมาย 
                                (3)   ส่งเสริมสนับสนนุกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณเ์ป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 
                                (4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์  
                                (5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณเ์พื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 
และม่ันคง 
                         (ค)   สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
                                (1)   ไม่ให้สิทธินับชือ่เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
                                (2)   ไม่ให้สิทธิเลอืกประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก และไม่ให้                       
สิทธิออกเสียงในเรือ่งใด ๆ 
                                (3)   ไม่ให้สิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ กรรมการ                        
อื่น ๆ และผู้แทนของสมาชิก 
                                (4)   ไม่ให้สิทธิกู้ยืมเงินเกินกว่าเงนิฝากรวมกับทนุเรือนหุ้นของตนเอง 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 
ข้อ 57 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ                             

เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
                         (1)   ตาย 
                         (2)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                         (3)   ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
                         (4)   ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท า 
โดยประมาท 
                         (5)   ลาออกจากสหกรณแ์ละได้รับอนุญาตแล้ว 
                         (6)   ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 52 
                         (7)   ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
 
 

 

 

ข้อ 58 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดย                    
แสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนนิการหรอืผู้ทีค่ณะกรรมการ-                      
ด าเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา เห็นว่าเป็นการชอบดว้ยข้อบงัคับและอนุญาตแลว้จึงให้ถือว่าออกจาก                      
สหกรณไ์ด ้

ข้อ 59 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์                                
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้

(1)   ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเปน็ปฏิปักษห์รือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณห์รือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย                         

ประการใด ๆ 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น                                      

และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่                                 
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เปน็อันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 60 การเปลี ยนแปลงชื อ ชื อสกุล ค าน าหน้าชื อ สัญชาติ และที อยู่   สมาชิกสมทบคนใด                                 
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล  ค าน าหน้าชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน                                 
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 61 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึง่หรือ                               
หลายคนเปน็ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เม่ือตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไว้                     
แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนังสอืตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณก์ าหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรอืเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ทีไ่ด้ท าไว้แลว้  ก็ต้องท า                                  
เป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์                           
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอืน่ใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ                              
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ทีไ่ด้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ กค็ืนใหแ้ก่บคุคลทีไ่ด้น าหลักฐานมาแสดง                                               
ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามที ่                                        
ก าหนดในข้อ 62 และข้อ 63 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปี                   
นับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า                         
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและ                                                   
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืน                                           
ค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรอืผูท้ี่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถอืไวไ้ม่มีตัวอยู่ก็ดี                                 
เม่ือพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณโ์อนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณ์ทั้งสิน้ 
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ข้อ 62 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ                            

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน                                    
สหกรณ์  ใหก้่อนค่าหุ้นของสมาชกิสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอืน่ พร้อมด้วยเงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคนืค้างจ่ายบรรดา 
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผู้มีสิทธไิด้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธไิด้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน                           
ทันที  โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวนัสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อก                        
โดยได้รับเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้น                             
แล้วกไ็ด้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจ์ะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นทีถ่อนคนืเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแหง่ 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ของ                                       
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรบัฝาก                          
เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย                              
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (6) และ (7) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น                                  
เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา                                               
อันสมควรโดยไม่มีเงินปนัผลหรือเงินเฉลี่ยคนืตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น                                    
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี  โดยขอรับเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไ่ด้พิจารณาจัดสรร                           
ก าไรสุทธปิระจ าปีก็ได้  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ                      
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่                      
สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวน                    
หุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีตอ่ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลคา่                                                 
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปจัจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้ในขอ้บังคับ                                       
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 63 การหักจ านวนเงินซึ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของ                           
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณห์ักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 64 การถอนชื อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก                          
สหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชือ่สมาชิกสมทบรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 
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ข้อ 62 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ                            

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน                                    
สหกรณ์  ใหก้่อนค่าหุ้นของสมาชกิสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอืน่ พร้อมด้วยเงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคนืค้างจ่ายบรรดา 
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผู้มีสิทธไิด้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธไิด้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน                           
ทันที  โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวนัสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อก                        
โดยได้รับเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้น                             
แล้วกไ็ด้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจ์ะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ ์

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นทีถ่อนคนืเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแหง่ 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ของ                                       
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรบัฝาก                          
เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย                              
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (6) และ (7) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น                                  
เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา                                               
อันสมควรโดยไม่มีเงินปนัผลหรือเงินเฉลี่ยคนืตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น                                    
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี  โดยขอรับเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไ่ด้พิจารณาจัดสรร                           
ก าไรสุทธปิระจ าปีก็ได้  ส่วนเงนิรบัฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรอืมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ                      
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่                      
สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวน                    
หุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงนิค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีตอ่ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลคา่                                                 
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปจัจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้ในขอ้บังคับ                                       
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 63 การหักจ านวนเงินซึ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงนิของ                           
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณห์ักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 64 การถอนชื อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก                          
สหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชือ่สมาชิกสมทบรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่สามัญ  สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแตว่ันสิ้นปทีางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 66 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 
(1) คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้เมื่อมีเหตุ 

อันสมควร  
(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง 
การด าเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  
ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

  คณะกรรมการด าเนนิการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่รับค าร้องขอ                           
ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ ์
มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

  ข้อ 67 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพนัห้าร้อยคน ให้การ                                      
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 68 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รบัเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก และให้ด าเนนิการเลือกตั้งตาม                           

ระเบียบของสหกรณ ์
(2) การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่                       

สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรอืเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตวัแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อ                     
ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณโ์ดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลอืกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบห้าคน                                       
ต่อผู้แทนสมาชิกหนึง่คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกนิกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งคน ในจ านวนนี้                         
ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เปน็ผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิกทีก่ลุ่มพึงเลือกตัง้ได้                        
อนึ่ง จ านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่ร้อยคนไม่ได ้

(4)   ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึง่ปีทางบญัชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง                        
ผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหนง่ต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 69 การพ้นจากต าแหน่ง   ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง  เม่ือ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 
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ข้อ 70 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง                                            
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรอืเหลอืไม่ถงึสามในสี่ของจ านวน                                                     
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง และให้ผู้แทน                                       
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 71 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เม่ือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสอืแจ้ง                                            
วัน เวลา สถานที่ และเรือ่งที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า                              
การประชุมนั้นเปน็การด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้  ทั้งนี้                                 
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับทีแ่จ้งให้สมาชิก หรือผู้แทน                            
สมาชิกทราบด้วย   

ข้อ 72 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณเีป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน-                          
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคน                      
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโ่ดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์                         
ได้  แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 73 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที สอง   ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก                                                    

แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 71 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึง่ภายในสิบสี่วันนับแต่                           
วันที่นัดประชุมใหญค่รั้งแรก ในการประชุมครั้งหลงันี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมสีมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน                     
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอืเป็นองคป์ระชุม แต่ถ้าเปน็การประชุมใหญ่                           
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึง                                  
ที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 72 วรรคแรก ก็ให้งดประชมุ 

ข้อ 74 อ านาจหน้าที ของที ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ                             
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                          
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการและ                    
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์

(3) อนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ-                                       

ด าเนินการ และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัตหิน้าที่หรือค่าตอบแทนอื่นของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6) ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ ์
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์หรอืแผนปรับปรุงการ                                    

ด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุน้บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 



รายงานกิจการประจ�าปี 2565        151

 

 

ข้อ 70 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง                                            
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรอืเหลอืไม่ถงึสามในสี่ของจ านวน                                                     
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง และให้ผู้แทน                                       
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ 71 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เม่ือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสอืแจ้ง                                            
วัน เวลา สถานที่ และเรือ่งที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า                              
การประชุมนั้นเปน็การด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอเิล็กทรอนิกส์กไ็ด้  ทั้งนี้                                 
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณท์ราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับทีแ่จ้งให้สมาชิก หรือผู้แทน                            
สมาชิกทราบด้วย   

ข้อ 72 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณเีป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน-                          
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคน                      
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโ่ดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์                         
ได้  แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียงและได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 73 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที สอง   ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก                                                    

แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 71 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึง่ภายในสิบสี่วันนับแต่                           
วันที่นัดประชุมใหญค่รั้งแรก ในการประชุมครั้งหลงันี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก 
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมสีมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน                     
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอืเป็นองคป์ระชุม แต่ถ้าเปน็การประชุมใหญ่                           
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึง                                  
ที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 72 วรรคแรก ก็ให้งดประชมุ 

ข้อ 74 อ านาจหน้าที ของที ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ                             
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก                          
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการและ                    
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ ์

(3) อนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ-                                       

ด าเนินการ และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัตหิน้าที่หรือค่าตอบแทนอื่นของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6) ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ ์
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์หรอืแผนปรับปรุงการ                                    

ด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุน้บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

 

 

(8) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ คา่เช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ                        
กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

(9) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลกิสหกรณ์ เข้ารว่มจัดต้ังหรือเปน็สมาชิกชุมนุม                        

สหกรณ ์
(11) รับทราบเรื่องการด าเนนิงานของสันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์                      

ที่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสอืหรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์                            

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) ก าหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกือ้หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ                    

สหกรณ ์
(14) พิจารณาวินิจฉัยเรือ่งทัง้ปวงที่ข้อบงัคบัไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 

 
หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ 75 คณะกรรมการด าเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนนิการ ประกอบด้วยประธาน-                    
กรรมการหนึง่คนและกรรมการด าเนินการอกีอีกสิบสีค่น ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการ 
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเปน็ผู้มีคณุวุฒิด้านการเงิน การบญัชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรอืผ่านการฝึกอบรม                     
ตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติก าหนด   

   การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระท าโดยวธิีการลับ  และให้กรรมการด าเนินการเลือกตัง้ใน                           
ระหว่างกันเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน เลขานกุารคนหนึ่ง และเหรัญญกิคนหนึง่                    
และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรอืผู้ช่วยเหรญัญิกดว้ยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                       
ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเลก็ทรอนกิส์ 

 หลักเกณฑ์ และวิธกีารสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์                             
และการสรรหาดังกล่าวให้เป็นกระบวนการหนึ่งของการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่  

  ข้อ 76 ห้ามมิให้บุคคลซึ งมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือท าหน้าที กรรมการด าเนินการ 
                         (1)   เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็โทษส าหรับความผิดที่ได้                  
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                         (2)   เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน                      
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
                         (3)   เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก                 
ต าแหน่งกรรมการ หรือผู้จัดการ ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์

(4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ                          
หน้าที ่
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(5)   เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ทีถู่กสัง่เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง                         
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกบัสหกรณท์ี่ตนเปน็สมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี                   
ก่อนวนัที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวนัที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

(7)   ผู้ซ่ึงถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนนิคดีในทางแพ่ง                      
หรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณเ์สียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถงึที่สุดให้ชดใช้คา่เสียหายแก่                               
สหกรณ์ในการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย   

(8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
ข้อ 77 อ านาจหน้าที ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
       (1)   เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม                             

การประชุมดังกล่าวใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       (2)   ควบคุมดูแลการด าเนนิงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ                                    

อยูใ่นวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
       (3)   ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับนี้ 
       (4)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย                           

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ข)  รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

       (1)   ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ                                        
เม่ือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือต าแหนง่ประธานกรรมการว่างลง 

       (2)   ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
       (3)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                         

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ค)  เลขานุการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

       (1)   จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ                         
ทุกครั้ง 

       (2)   ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
       (3)   แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนนิการ แล้วแต่กรณี 
       (4)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                        

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ง)   เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

       (1)   ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย  เก็บรกัษาเงนิและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้                            
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบรอ้ย 

       (2)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                            
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
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(5)   เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ทีถู่กสัง่เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง                         
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกบัสหกรณท์ี่ตนเปน็สมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี                   
ก่อนวนัที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวนัที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

(7)   ผู้ซ่ึงถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนนิคดีในทางแพ่ง                      
หรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณเ์สียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถงึที่สุดให้ชดใช้คา่เสียหายแก่                               
สหกรณ์ในการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย   

(8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
ข้อ 77 อ านาจหน้าที ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
       (1)   เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม                             

การประชุมดังกล่าวใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       (2)   ควบคุมดูแลการด าเนนิงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ                                    

อยูใ่นวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
       (3)   ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับนี้ 
       (4)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย                           

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ข)  รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

       (1)   ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ                                        
เม่ือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือต าแหนง่ประธานกรรมการว่างลง 

       (2)   ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
       (3)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                         

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ค)  เลขานุการ   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

       (1)   จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ                         
ทุกครั้ง 

       (2)   ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
       (3)   แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนนิการ แล้วแต่กรณี 
       (4)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                        

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
       (ง)   เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้

       (1)   ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย  เก็บรกัษาเงนิและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้                            
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบรอ้ย 

       (2)   ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย                            
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์

 
 

 

 

ข้อ 78 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึง่ปีนบัแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการ-                          
ด าเนินการออกจากต าแหนง่เปน็จ านวนหนึง่ในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให ้
ปัดขึ้น) และให้ถอืว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบ                              
วาระออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้ หากยังไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนนิการแทนต าแหน่งทีว่่างลงตามวาระ  
ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงตาม                            
วาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยห้าสิบวันนบัแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์

กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได ้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
กรณีต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลง หากกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในต าแหน่งประสงค์จะลงสมัคร                         

รับเลือกตัง้ในต าแหนง่ดังกล่าว จะต้องลาออกจากต าแหนง่กรรมการด าเนินการเดิมของตนเสียก่อน และให้ถือว่า                           
เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่ทั้งคณะ ให้คณะกรรมการด าเนินการทีไ่ด้รับเลือกตั้ง                            
ใหม ่ อยู่ในต าแหน่งได้เชน่เดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย                         
อนุโลม 

ข้อ 79 การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการต้องพน้จากต าแหนง่ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด                        
ดังต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเปน็หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อ                          

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)   มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  76  

                         (5)   ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (6)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล 
                         (7)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนไดเ้สียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน                      
สามสิบวันนับแตว่ันที่รับทราบค าสั่ง  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นที่สุด 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด าเนินการมีเหตุตาม (7) และ                                  
ได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ยกเว้น  
ผู้มีส่วนได้เสียกเ็ป็นอนัถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนนิการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่                                     
ครั้งนัน้ เลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
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ข้อ 80 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าต าแหนง่กรรมการด าเนินการว่างลงกอ่นถงึ                        
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 79 (6))  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ ด าเนินการ                       
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหนง่ที่วา่ง แต่ถ้าในเวลาใด                     
จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม                   
ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลอืกตั้งกรรมการ                          
ด าเนินการแทนต าแหนง่ที่ว่างลง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนนิการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน                         
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง                
ใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าทีแ่ทนชั่วคราวจนกว่าจะมี                           
การเลือกตัง้ใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งทีว่่าง ให้อยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่า                          
ก าหนดเวลาท่ีผู้ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 81 การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการด าเนินการประชมุกันตามคราวที่มีกิจธุระ                         
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานกุาร เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                   
ได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระเบยีบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอืน่ ๆ ของสหกรณ์                          
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณแ์ละกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ                          
จ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่                                  
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์                            
กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก                          
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์

(2) พิจารณาในเรื่องการรบัฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การใหเ้งนิกู้ และการฝากหรือลงทนุของ                         
สหกรณ ์

(3)   พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรัพย์สิน ดังระบไุว้ในวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(4)   ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กูยื้ม โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(5) ก าหนดระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ ์
(6) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและรายงาน                  

ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
(7) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ หรือแผนปรบัปรุง                         

การด าเนินงานของสหกรณ์ ให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ 
(9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเปน็                               

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น 
(10) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ                                              

รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จดัการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องไดต้ามความเหมาะสม 
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ข้อ 80 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าต าแหนง่กรรมการด าเนินการว่างลงกอ่นถงึ                        
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 79 (6))  ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ ด าเนินการ                       
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหนง่ที่วา่ง แต่ถ้าในเวลาใด                     
จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม                   
ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลอืกตั้งกรรมการ                          
ด าเนินการแทนต าแหนง่ที่ว่างลง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนนิการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน                         
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง                
ใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าทีแ่ทนชั่วคราวจนกว่าจะมี                           
การเลือกตัง้ใหม ่

กรรมการด าเนินการซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งทีว่่าง ให้อยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่า                          
ก าหนดเวลาท่ีผู้ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 81 การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการด าเนินการประชมุกันตามคราวที่มีกิจธุระ                         
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานกุาร เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                   
ได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขระเบยีบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอืน่ ๆ ของสหกรณ์                          
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณแ์ละกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ                          
จ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่                                  
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์                            
กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก                          
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์

(2) พิจารณาในเรื่องการรบัฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การใหเ้งนิกู้ และการฝากหรือลงทนุของ                         
สหกรณ ์

(3)   พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรัพย์สิน ดังระบไุว้ในวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(4)   ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กูยื้ม โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(5) ก าหนดระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ ์
(6) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและรายงาน                  

ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
(7) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ หรือแผนปรบัปรุง                         

การด าเนินงานของสหกรณ์ ให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ 
(9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเปน็                               

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น 
(10) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ                                              

รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จดัการ  และบุคคลที่เกี่ยวข้องไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ                
คณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ ์

(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน                      
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถกูต้อง 

(13)  พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ใหป้ฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
(14) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(15) เชิญบคุคลภายนอกทีเ่ห็นสมควรเป็นที่ปรกึษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน                              

ให้ตามที่เห็นสมควร 
(16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา                                

อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็น                  

ของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
(18) พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์                           

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแกบ่รรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล                      

โดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยด ี
(20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนนิคดีเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนปีระนอมยอมความ                         

หรือมอบข้อพิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพือ่เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ                          

สันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน่ ซ่ึงสหกรณน์ี้เปน็สมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่                       
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนั้นก าหนดไว้ 

ข้อ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ   ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรือ                           
งดเว้นกระท าการ หรอืกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสื่อมเสยีผลประโยชน์ของ                        
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตใุห้สหกรณ์มีขอ้บกพรอ่งเกี่ยวกบัการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน                          
ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปน็เหตุให้สหกรณไ์ด้รับความเสียหาย คณะกรรมการ-                             
ด าเนินการต้องรบัผิดชอบชดใช้คา่เสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอื น 

 

ข้อ 84 คณะกรรมการอ านวยการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
จากคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ เหรญัญิก และเลขานุการของ                          
คณะกรรมการด าเนนิการ เป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการต้ังกรรมการด าเนินการอื่น 
เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นประธานและเลขานกุาร                                   
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
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ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือ                       
เลขานุการนัดเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ                         
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม                                     
คราวถัดไปทราบ 

ข้อ 85 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนิน                            
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ง                            
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงนิ การจ่ายเงิน การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการเกบ็รักษาเงิน                         
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบยีบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กต้องครบถ้วนและเปน็                          
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ใหอ้ยู่ใน                            
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรงุหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน                       

ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ                       

พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ-                          

ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ                  

มอบหมาย 
ข้อ 86   คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนนิการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ-                        

ด าเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น                                             
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้ง                         
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงนิกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง                                    
เป็นอย่างนอ้ย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน                              
กรรมการเงนิกู้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม                       
คราวถัดไป 
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ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือ                       
เลขานุการนัดเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ                         
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม                                     
คราวถัดไปทราบ 

ข้อ 85 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนิน                            
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ง                            
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงนิ การจ่ายเงิน การสะสมเงนิ การฝาก หรอืการเกบ็รักษาเงิน                         
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบยีบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กต้องครบถ้วนและเปน็                          
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ใหอ้ยู่ใน                            
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรงุหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน                       

ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอ่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ                       

พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ-                          

ด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ                  

มอบหมาย 
ข้อ 86   คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนนิการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ-                        

ด าเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น                                             
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้ง                         
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงนิกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง                                    
เป็นอย่างนอ้ย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน                              
กรรมการเงนิกู้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม                       
คราวถัดไป 

 
 

 

 

ข้อ 87 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา                                    
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบยีบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชกิให้เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นัน้ 
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงนิกู้มีหลักประกนัตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

และเมื่อเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) รายงานและสอบสวนเบือ้งต้นใหไ้ด้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้้ขอผ่อนเวลาการสง่                                               

เงินงวดช าระหนีเ้งนิกู้  หรือผิดนดัการส่งเงนิงวดช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณา                   
ผ่อนผัน  หรือเรียกคนืเงนิกู้ หรอืสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้                      
ตามข้อ 76(6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ 88 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ-                     
ศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการ                         
คนหนึง่ และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหนง่ได้เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการ-                        
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ์นัน้ 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีมี่กิจธุระ และให้ประธานกรรมการ- 
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่                                  
ของจ านวนกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัตงิานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ                          
ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 89 อ านาจหน้าที ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ให้คณะกรรมการศึกษาและ                        
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่                       
เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ                             
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวธิีการ และการบริหารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพรข่่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ                         
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ด าเนินการในการประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพรแ่ก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง             

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและ                                

นอกประเทศ เพือ่น าตัวอย่างที่ดมีาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความ                            
เหมาะสม 



158        รายงานกิจการประจ�าปี 2565

 

 

ข้อ 90 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเปน็แก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง                       
แต่งตั้งอนกุรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ                        
ด าเนินการก าหนด 

    คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบคุคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เปน็ที่                     
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถ้ือว่าที่ปรกึษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึง่ขององค์ประกอบ 

 
ประธานในที ประชุม 

 

ข้อ 91 ประธานในที ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                                   
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ                           
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้กรรมการด าเนินการคนหนึง่ขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการ-                           
เงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปน็ประธานในที่ประชุม                                   
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม  และถ้า                          
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม                       
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานกุารกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับ  
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็น                        
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน                    
คณะกรรมการด าเนนิการทัง้คณะหรือต าแหนง่ประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่ประชุม 
  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที ประชุม 
 

ข้อ 92 การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง                                            
ในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุม่สุดแต่กรณี  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน                      
ตนไม่ได ้

ถ้าในปัญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนัน้ไม่ได ้
ข้อ 93 การวินิจฉัยปัญหา   การวนิิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ-                         

ด าเนินการ  หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน                                                         
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึง่เปน็เสียงชีข้าด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ                        
จ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ ์
(3)   การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ ์
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ข้อ 90 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเปน็แก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง                       
แต่งตั้งอนกุรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ                        
ด าเนินการก าหนด 

    คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบคุคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เปน็ที่                     
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถ้ือว่าที่ปรกึษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึง่ขององค์ประกอบ 

 
ประธานในที ประชุม 

 

ข้อ 91 ประธานในที ประชุม   ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                                   
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ                           
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้กรรมการด าเนินการคนหนึง่ขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการ-                           
เงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปน็ประธานในที่ประชุม                                   
ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม  และถ้า                          
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม                       
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานกุารกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับ  
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็น                        
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน                    
คณะกรรมการด าเนนิการทัง้คณะหรือต าแหนง่ประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่ประชุม 
  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที ประชุม 
 

ข้อ 92 การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง                                            
ในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุม่สุดแต่กรณี  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน                      
ตนไม่ได ้

ถ้าในปัญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนัน้ไม่ได ้
ข้อ 93 การวินิจฉัยปัญหา   การวนิิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ-                         

ด าเนินการ  หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน                                                         
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึง่เปน็เสียงชีข้าด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของ                        
จ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ ์
(3)   การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ ์
 

 

 

   การอื่นใดที่ข้อบงัคับนี้ก าหนดการลงคะแนนเสียงไวเ้ป็นการเฉพาะ  ก็ให้ถือปฏิบัติเปน็ไปตามข้อก าหนด                          
นั้น 
   ถ้าในปัญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนัน้ไม่ได้ 

 
รายงานการประชุม 

 

ข้อ 94 รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ                            
ด าเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผูเ้ข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทัง้บันทึกเรื่องที่                                             
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรอืกรรมการอื่น ๆ                       
อนุกรรมการ แลว้แต่กรณี  อีกคนหนึ่งทีเ่ข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการต้องจัดท าให้แลว้เสรจ็ภายในไม่เกินสามสิบวัน 
 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที ของสหกรณ์ 

 

ข้อ 95 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี                  
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์                                   
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) หรือเป็นที่ปรกึษาสหกรณ์                                    
หรือเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไวเ้ป็นหลักฐาน และให้                            
คณะกรรมการด าเนนิการเรียกให้มีหลักประกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไวใ้น                               
ข้อ 97 เป็นลายลักษณ์อกัษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณเ์กี่ยวกบัการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก                    
การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอตัราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผูจั้ดการ 
             ข้อ 96   การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการได้สองวิธี คอื มีก าหนดระยะเวลาจ้าง                          
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ 

ข้อ 97   อ านาจหน้าที และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป                        
และรับผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจ าของสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเปน็สมาชิกให้เปน็การถกูต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น                       
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากบัเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน                          
การถือหุ้นในสหกรณ ์

(3) รับฝากเงนิ จ่ายคืนเงนิฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงนิของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ใหเ้ป็นไป                                   

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกบัเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ ปีละหนึง่ครัง้                                

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเปน็รายบุคคล 
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
รวมถึงก าหนดหน้าทีแ่ละวิธปีฏิบตัิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเปน็ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ                      
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรบั หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน                          
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงนิไว้                          
โดยครบถว้น และเก็บรักษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถว้น                           
และเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ-                          
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี รวมทั้งบัญชกี าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี                                            
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ-                                    
ด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ให้สอดคล้องกบัแผนงานทีไ่ด้รับอนุมัติจาก                                            
ที่ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                                                              
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งทีป่ระชุมนั้น ๆ มิให้เข้ารว่มประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์                           

ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง                                 

ราชการก าหนด 
(18)  ค้ าประกนัเงนิกู้ที่สหกรณก์ูยื้ม โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์                                 

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุลว่งไปด้วยดี 
ข้อ 98   การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหต ุ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย 

                         (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                         (3)   ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ                                     
กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
                         (4)   อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดในสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนดกอ่น                                    
และให้พ้นจากต าแหนง่ในวันสิน้ปีทางบัญชีทีอ่ายุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ 
    กรณีผู้จดัการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้างต้น คณะกรรมการด าเนนิการอาจพิจารณา  
จ้างเป็นคราว ๆ กไ็ด้ แต่ให้จ้างไดค้ราวละไมเ่กินหนึ่งปี ท้ังนี้ อายุต้องไม่เกินหกสิบห้าปีบรบิูรณ์ และให้พ้นจาก                               
ต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญช ี 
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
รวมถึงก าหนดหน้าทีแ่ละวิธปีฏิบตัิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเปน็ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ                      
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรบั หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน                          
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงนิไว้                          
โดยครบถว้น และเก็บรักษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถว้น                           
และเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ-                          
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี รวมทั้งบัญชกี าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี                                            
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ-                                    
ด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ให้สอดคล้องกบัแผนงานทีไ่ด้รับอนุมัติจาก                                            
ที่ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                                                              
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งทีป่ระชุมนั้น ๆ มิให้เข้ารว่มประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์                           

ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง                                 

ราชการก าหนด 
(18)  ค้ าประกนัเงนิกู้ที่สหกรณก์ูยื้ม โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์                                 

มอบหมาย หรือตามที่ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุลว่งไปด้วยดี 
ข้อ 98   การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหต ุ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย 

                         (2)   ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                         (3)   ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ                                     
กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
                         (4)   อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดในสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนดกอ่น                                    
และให้พ้นจากต าแหนง่ในวันสิน้ปีทางบัญชีทีอ่ายุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ 
    กรณีผู้จดัการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้างต้น คณะกรรมการด าเนนิการอาจพิจารณา  
จ้างเป็นคราว ๆ กไ็ด้ แต่ให้จ้างไดค้ราวละไมเ่กินหนึ่งปี ท้ังนี้ อายุต้องไม่เกินหกสิบห้าปีบรบิูรณ์ และให้พ้นจาก                               
ต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญช ี 

 

 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ได้กระท าการ 

หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแกป่ระชาชน หรือ 
ไม่เหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 99   การลาออกของผู้จัดการ  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ย่ืนหนังสอืถึงสหกรณก์่อนวันที่จะออกไม่นอ้ยกว่า 
สามสิบวัน และให้เลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  

ข้อ 100  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าต าแหนง่ผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แตง่ตั้งให้ผู้ใด 
ด ารงต าแหน่งแทน หรอืเม่ือผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือ                                                       
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 101 การเปลี ยนผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ-                          
ด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบญัชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สนิ ตลอดจนจัดท า                                 
งบการเงินของสหกรณเ์พื่อทราบฐานะอันแท้จรงิก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 102 เจ้าหน้าที ของสหกรณ์   นอกจากต าแหนง่ผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง                                       
เจ้าหน้าที่อื่นตามความจ าเป็นเพือ่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 76 (1) (2)                            
(3) และ (4) หรือเป็นทีป่รึกษาสหกรณ์ หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทัง้นี้ ตามระเบียบของสหกรณ์   

 
หมวด  10 

ที ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 103 ที ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ                            
และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้า                           
คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรกึษา                         
ซ่ึงจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงานประจ าปี                        
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเปน็บุคคลธรรมดา                         
และเป็นผู้ที่มีคณุวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบญัช ี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์การสหกรณ์                         
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                      
หรือหนว่ยงานอืน่ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จ านวนสองคน 
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ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศขัน้ตอน                      
และวิธกีารเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ                    
การเลือกตัง้เปน็ผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการทีมี่คุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เพื่อน าเสนอชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้                                         
ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่                        
ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลอืกตั้งคะแนนสูงสุดเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก                            
หนึ่งเสียงเปน็เสียงชีข้าด  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน 
สองคน  

   กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 107 (2) (3) (4) หรือ                         
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทเีท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน หรือจนกว่าจะมี                          
การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ 106 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปี                          
ทางบัญชีสหกรณ์  เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยังไม่มีการเลอืกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ                                
คนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้อง                                   
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกอ่นครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระ                            
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลงัจากผู้ตรวจสอบกิจการ                              
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผูแ้ทน ต่อเนื่องจากผูท้ี่ตนมาด ารง                       
ต าแหน่ง 
   ข้อ 107 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการต้องขาดจากการเปน็ผู้ตรวจสอบ-                         
กิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
            (1)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
            (2)  ตาย  
            (3)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเปน็หนังสอืยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผล                              
วันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
            (4)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน  
            (5)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ                      
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 108 อ านาจหน้าที ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน                       
ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบญัชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธรุกิจตามที่                               
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                        
สารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชเีพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน                    
สหกรณก์ าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการด าเนินการ                     
เพื่อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการบรหิารงานของคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม                      
กฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศขัน้ตอน                      
และวิธกีารเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ                    
การเลือกตัง้เปน็ผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการทีมี่คุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เพื่อน าเสนอชือ่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้                                         
ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่                        
ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลอืกตั้งคะแนนสูงสุดเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก                            
หนึ่งเสียงเปน็เสียงชีข้าด  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน 
สองคน  

   กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 107 (2) (3) (4) หรือ                         
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทเีท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน หรือจนกว่าจะมี                          
การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ 106 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปี                          
ทางบัญชีสหกรณ์  เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยังไม่มีการเลอืกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ                                
คนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้อง                                   
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกอ่นครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระ                            
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลงัจากผู้ตรวจสอบกิจการ                              
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผูแ้ทน ต่อเนื่องจากผูท้ี่ตนมาด ารง                       
ต าแหน่ง 
   ข้อ 107 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการต้องขาดจากการเปน็ผู้ตรวจสอบ-                         
กิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
            (1)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
            (2)  ตาย  
            (3)  ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเปน็หนังสอืยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการและให้มีผล                              
วันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
            (4)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน  
            (5)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบ                      
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 108 อ านาจหน้าที ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน                       
ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบญัชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธรุกิจตามที่                               
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                        
สารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชเีพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน                    
สหกรณก์ าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการด าเนินการ                     
เพื่อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรงุการบรหิารงานของคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม                      
กฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบของสหกรณ ์

 

 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน                         
สหกรณข์้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทัง้ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส านกังานสหกรณ์จงัหวัด ส านักงาน                                 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรกัษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ                           
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพือ่ให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

(5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแกไ้ข ข้อสงัเกตหรือ                            
ข้อบกพรอ่งเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านกังานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบญัชสีหกรณ์ หรือ                        
ผู้สอบบัญช ี
          ข้อ 109 การรายงานผลการตรวจสอบ   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ  
เป็นลายลักษณ์อกัษรประจ าเดือนและประจ าปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตขอ้เสนอแนะที่เป็น                                               
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผา่นมา                                                       
เข้าร่วมประชุมใหญเ่พื่อรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณห์รือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏบิัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติ                            
ที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ทีอ่าจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้แจ้งผล 
การตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทเีพื่อด าเนนิการแกไ้ข และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว 
ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว  
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล                                          
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ข้อ 110 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม                                   
อ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบัความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ-                                                                     
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้                                                       
คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์                                          
ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
              การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เปน็ไปตามมติของที่ประชุมใหญ ่
  ข้อ 111 สหกรณ์มีหน้าที ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ   ดังนี้  
            (1)  อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าชีแ้จง                                                          
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์                                                  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกจิการ  
             (2)  ก าหนดระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ                                   
ประจ าเดือน และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ทกุครัง้ 
             (3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อใหก้ารด าเนิน                                          
กิจการของสหกรณเ์ป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
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หมวด  11 
การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ 

 

ข้อ 112 การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ   จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้ 
                         (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก                      
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

              (2)  คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัได้ เม่ือมีการพิจารณา 
เรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ใหถ้ือเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

      กรณีที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก                                            
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการ                                  
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม                        
ด้วยเหตุผล 
                         (3)  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคบั ให้กระท าได้แตเ่ฉพาะในการประชุมใหญ่                                     
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า                       
หนึ่งร้อยคน แลว้แต่กรณ ี
                         (4)  ข้อบังคบัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือ                           
ค าสั่งให้สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคับแล้วนั้นมาบังคบัใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 

ข้อ 113 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ                          
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งขอ้บังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งใน                      
ข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณอ์ื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนิติบุคคลอื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื่น 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกบัการท างาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือ่สาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาหรอืข้อรอ้งเรียนของสมาชิก   
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หมวด  11 
การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ 

 

ข้อ 112 การแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับ   จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้ 
                         (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก                      
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

              (2)  คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัได้ เม่ือมีการพิจารณา 
เรื่องที่จะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ใหถ้ือเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

      กรณีที่สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก                                            
ทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการ                                  
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม                        
ด้วยเหตุผล 
                         (3)  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคบั ให้กระท าได้แตเ่ฉพาะในการประชุมใหญ่                                     
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า                       
หนึ่งร้อยคน แลว้แต่กรณ ี
                         (4)  ข้อบังคบัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือ                           
ค าสั่งให้สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคับแล้วนั้นมาบังคบัใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 

ข้อ 113 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ                          
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งขอ้บังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งใน                      
ข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณอ์ื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงนิจากนิติบุคคลอื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื่น 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกบัการท างาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพือ่สาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาหรอืข้อรอ้งเรียนของสมาชิก   

 

 

(13) ระเบียบอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางใน                          
การปฏิบัติงานของสหกรณ ์

  ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้                             
บังคบัได้  

  ส่วนระเบียบอืน่เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้ว ใหส้่งส าเนาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ                         
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

ข้อ 114 การด าเนินคดีเกี ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย                           
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 ข้อ 113 (5) (6) แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี                     
คณะกรรมการด าเนนิการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 115 การตคีวามในข้อบังคบั   ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการ-                              
ด าเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉยั และให้สหกรณถ์ือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 116 ทรัพย์สินของสหกรณ์   การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการด าเนนิการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถอืเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผูแ้ทน                               
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 117 การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื อสหกรณ์ต้องเลิก   เม่ือสหกรณ์ต้องเลกิและได้จัดการช าระบัญชี                                  
โดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช าระหนี้สิน                              
อื่น ๆ ของสหกรณเ์สร็จสิ้นแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลอือยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกนิอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคนืตามข้อ 30 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณห์าได้                             
ในระหว่างปีทีเ่ลิกสหกรณก์ับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ                             
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทีไ่ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน                                 
สามเดือนนับแต่วนัที่ช าระบัญชเีสร็จ 

ข้อ 118 ในกรณีที ขอ้บังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน                          
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เปน็ส่วนหนึง่แห่ง                          
ข้อบังคับนี้ดว้ย 
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บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 119 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามข้อ 34 และข้อ 52 ตามล าดับ ปัจจุบัน                      
ยังคงเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบก่อนที่ขอ้บังคับนี้มีผลบังคบัใช้ ให้ถือว่ายังคงมีสมาชิกภาพตามข้อบังคบันี้                             
โดยอนุโลม 

สมาชิกและสมาชิกสมทบตามวรรคก่อน ที่มีนิติกรรมกับสหกรณ์ ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า                              
จะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือเงือ่นเวลาท่ีตกลงกัน แต่จะท าการใดกอ่ผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้ 

ข้อ 120 นับแต่วันที่ขอ้บังคับนี้ใช้บังคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งใดซ่ึงสหกรณ์ถอืใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้บังคบั                            
นี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับขอ้บังคบันี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบ มติ หรือค าสั่งนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบ                          
ขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี ้

 
 
    ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ 
                    (นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
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สถานการณ์ปัจจุบัน 
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