
4.7  (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565
เสนอเพื่อพิจารณา

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  (วันที่ 17 ธ.ค. 64) มมีติให้ยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554  โดยให้ถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565  ตามร่างของ            
นายทะเบียนสหกรณ์  ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม  เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนข้อบังคับฯ

ปรากฏว่านายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้ปรับแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ซึ่งบางประเด็น           

มสีาระส าคัญแตกต่างจากท่ีที่ประชุมใหญ่ฯ  เห็นชอบไว้  ดังนั้น คกก.ดนก.  มีมติให้

ทบทวนข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ และเสนอการปรับแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ในการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2565 (อีกครั้ง)



4.7  (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565

1. ยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554  ทั้งฉบับ
2. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565

เหตุผล :   เพ่ือใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เสนอพิจารณา

สหกรณ์ร่างข้อบังคับใหม่โดยยึดต้นแบบจากตามร่างข้อบังคับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และปรับให้สอดคล้องกับสหกรณ์

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  WUCOOP
ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                  
ใต้ตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ”                       
ภายใต้จุลมงกุฎ  ซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ข้อ 1        ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)  WUsavings
ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                    
ใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปประเด็นส าคัญ

อ านาจกระท าการ  
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  
หรือจากสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ...

ข้อ 3  อ านาจกระท าการ  
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  หรือจาก
สหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห.์.. หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
เป็นสมาชิกสหกรณ์...
(ข้อ 12 การรับฝากเงิน ก าหนดเหมือนกัน)

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็น                  
รายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน... 

ข้อ 6  การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นแรกเข้า
ตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิก  และช าระค่าหุ้นรายเดือน
ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน...
สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ             

หรือออกจากงานประจ า แต่ยังคงเป็นสมาชิก                        
ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 100 บาท... 

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

-ไม่ก าหนด- ข้อ 10   การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก  เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและ
ไม่มียอดขาดทุนสะสม  สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้

คกก.ดนก. มีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเปน็
สมาชิกในปีถัดไป  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไป
จากการเปรียบเทียบ ทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีทีผ่่านมา  ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอด                  
ทุนเรือนหุ้นทีเ่พิ่มขึ้น

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว  สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี
ที่ผ่านมา

สมาชิกแต่ละรายจะไดร้ับเงนิคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละเจ็ดสบิห้าของมูลค่าหุ้น
ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่

ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย 
และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

-ไม่ก าหนด- ข้อ 11  คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนคา่หุ้นบางส่วน  
มีดังนี้

(1) เป็นสมาชิก  โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ

เสนอเพื่อพิจารณา



การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป.ี.. 
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก... เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัด           
การส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม ไม่เกินร้อยละสิบของ              
ก าไรสุทธิ 
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธ ิ  
(7) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(8) จัดสรรเพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ(ถ้าม)ี  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น

ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี...  
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก... เว้นแต่สมาชิกที่
ผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์เกินกว่าหนึ่งครั้งในปีบัญชีใด 
มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด
(5)   เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร             

แก่สมาชิกและครอบครัว
(6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
(7)   เป็นทุนสาธารณประโยชน์ 
(8)   เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ 
(9)   ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้าม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง

ทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ และให้ก าหนดระเบียบส าหรับแต่ละ
ทุนเป็นการเฉพาะ

เดิม ใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



คุณสมบัติของสมาชิก...   
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(2.1)  เป็นพนักงาน...หรือบุคลากรที่ขอยืมตัวมา
ปฏิบัติงานของ มวล. หรือ

(2.2) เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์... หรือ
(2.3) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของ มวล...และเป็น

สมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้
สิทธิเป็นสมาชิกสมทบ หรือ

(2.4) เป็นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3)  โดยการออกจากงาน
ประจ าโดยไม่มีความผิด  และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่
น้อยกว่า  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึง
วันที่ออกจากงานประจ า   หรือมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท

ข้อ 34  คุณสมบัติของสมาชิก... 
(3)   เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(3.1)  เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจ า...ของ มวล. หรือ
(3.2)  บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของ มวล. และ 

ณ วันสมัครอายไุม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือ 
(3.3)  เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจ าของสหกรณ์...หรือ
(3.4)  เป็นลูกจ้างชั่วคราวของหรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการ   

ของ มวล. หรือของสหกรณ์ ที่สามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้ 
และมีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีบริบูรณ์ หรือ

(3.5)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เกษียณอายุงาน หรือออก
จากงานประจ าโดยไม่มีความผิด และช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนนับแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกจนถึงวันที่
เกษียณอายุงานหรือออกจากงานประจ า

เดิม ใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   คนละห้าสิบบาท ข้อ 35  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   คนละห้าสิบบาท  
ส่วนผู้ทีเ่คยสมัครสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียม-
แรกเข้าคนละห้าร้อยบาท

เดิม ใหม่

การขาดจากสมาชิกภาพ...   

(6) ถูกออกจากงานประจ าตามข้อบังคับ
ข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3)  โดยมีความผิด    

(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 42

ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ...
(5)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท าโดยประมาท

(7)   ออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) (3.1) (3.2) (3.3) 
และ (3.4) โดยมีความผิด กรณีผู้ออกจากงานดังกล่าวยื่นอุทธรณ์ 
หรือฟ้องคดี ให้ขาดสมาชิกภาพภายหลังจากผลอุทธรณ์ หรือผล
ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผิด แล้วแต่กรณี

(8)   ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 45

เดิม ใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่
การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปน้ี
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียเป็น
เวลาถึงสองงวดติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(ในรอบปีบัญชีเดียวกัน)

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ-
ด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการ
ให้ออก หากคณะกรรมการด าเนินการไม่ด าเนินการเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่  ให้สมาชิกมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ                 
ที่ประชุมใหญ่ได้โดยตรงค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สุด

ข้อ 45 การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็น
เวลาถึงสองงวดเดือน

วรรคสาม
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ...   
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 32  

(2.1)   เป็นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ท่ีขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 32(2) (2.1) (2.2) 
(2.3) (2.4) เว้นแต่สมาชิกท่ีออกจากงานประจ าโดยมีความผิด  และมิได้ลาออก
จากสหกรณ์  หรือ

(2.2)  เป็นบุตร  หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  หรือคู่สมรส  ของสมาชิก  
หรือ

(2.3)  เป็นบิดามารดาของสมาชิก  หรือบิดามารดาของ                              
สมาชิกสมทบ หรือ

(2.4)  เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์... 
(2.5) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย                              

วลัยลักษณ์ หรือ
(2.6) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลท่ีมีพันธะผูกพันกับ มวล. 

อย่างน้อย  2  ปี หรือ
(2.7) เป็นบุคคลท่ีท าคุณประโยชน์ให้กับ มวล. หรือสหกรณ์  ท่ีคณะกรรมการ-

ด าเนินการได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมทบ หรือ
(2.8) เป็นสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ (2.1) – (2.7)  

และมีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า  10  ปีนับตั้งแต่วันท่ีได้สิทธิเป็น
สมาชิกสมทบจนถึงวันท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ (2.1) – (2.7)  หรือ มีมูลค่าหุ้น
ไม่น้อยกว่า  200,000  บาท... 

ข้อ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ...
(3)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(3.1)  เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส (ถูกต้องตามกฎหมาย) 
หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ และ ณ วันสมัครอายุ
ไม่เกินเจ็ดสิบปีบรบิูรณ์ หรือ

(3.2)  เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีขาดคุณสมบัติ
ตามข้อ 34 (3) ท่ีบรรลุนิติภาวะ  ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ 
ของ มวล. หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์..หรือ

(3.3) เป็นผู้ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย            
วลัยลักษณ์ มีสัญชาติไทย ท้ังท่ีบรรลุ นิติภาวะและไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

(6)  มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

เสนอเพื่อพิจารณา



ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   คนละห้าสิบบาท ข้อ 54  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ  คนละหนึ่งร้อยบาท  
ส่วนผู้ทีเ่คยสมัครสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียม-
แรกเข้าคนละหนึ่งพันบาท

เดิม ใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1)  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่
(2) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก

สหกรณ์
(3)  ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 56 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

(1) การถือหุ้น..จะต้องถือหุ้นตามที่ก าหนดข้อ 55
(ขั้นต่ า 100 บ. ต่อเดือน)

(2) การรับฝากเงิน มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้
บางประเภทตามระเบียบ

(3) การกู้เงิน มีสิทธิกู้เงินตามระเบียบ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินฝากกับทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์

(4) รับเงินปันผล...อัตราเดียวกันกับสมาชิก
(5) รับเงินเฉลี่ยคืน...อัตราเดียวกันกับสมาชิก
(6) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
(7)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(8)   ได้รับสวัสดิการได้ตามระเบียบของสหกรณ์

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่
สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  
และค าสั่งของสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการ   

พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง

ข้อ 56 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่ง 
ของสหกรณ์

(2)   เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3)   ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์            

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  
(5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนา

สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ - ไม่ปรับ

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีสิทธิในการนับชื่อสมาชิกสมทบเข้าเป็น

องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่มีสิทธิเลือกประธานกรรมการ  กรรมการ

ด าเนินการ  หรือผู้แทนสมาชิก  และไม่มีสิทธิ 
ในการออกเสียงใด ๆ

(3) ไม่มีสิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการด าเนินการ  กรรมการอื่น ๆ
และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์

ข้อ 56 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ค)   สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเร่ืองดังต่อไปนี้

(1)   ไม่ให้สิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่

(2)   ไม่ให้สิทธิเลือกประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก และไม่ให้สิทธิออกเสียง
ในเรื่องใด ๆ

(3)   ไม่ให้สิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ และผู้แทนของสมาชิก

(4)   ไม่ให้สิทธิกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับ
ทุนเรือนหุ้นของตนเอง

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มี
สมาชิกเกินกว่าห้าพันคน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

ข้อ 66  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณ์มี
สมาชิกเกินกว่าสองพันห้าร้อยคน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก    
โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิก
หนึ่งคน... 

ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปพลางก่อน

ข้อ 68  การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทน
สมาชิก
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
โดยอัตราส่วนจ านวนสมาชิกสิบห้าคนต่อผู้แทนสมาชิก
หนึ่งคน...
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละหนึ่งปี
ทางบัญชขีองสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไป
พลางก่อน

เดิม ใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จ  และค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ  
กรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
(8) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์

(6) พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบ
สหกรณ์
(12) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี...

ข้อ 73  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  
(5) ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์หรือ
แผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการ
จ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
(8) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการด าเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา

(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วม
จัดต้ังหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ.์..

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

คณะกรรมการด าเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ-
ด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
จากสมาชิก

ให้กรรมการด าเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้น
ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ... และปิดประกาศ                
ให้ทราบ โดยทั่วกัน  ณ  ส านักงานสหกรณ์

หลักเกณฑ์   และวิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ข้อ 75 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ-
ด าเนินการอีกอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
โดยกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  

การเลือกต้ังกรรมการตามวรรคแรกให้กระท าโดยวิธีการลับ และให้
กรรมการด าเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่ง
รองประธานกรรมการ... และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ 
ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และการสรรหาดังกล่าวให้เป็น
กระบวนการหน่ึงของการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ 

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ...

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ 
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระท าของตนเอง

ข้อ 76 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการด าเนินการ
(5)   เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 

89/3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกใน

ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น
(7)   ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์

ฟ้องด าเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาท่ีกระท าให้
สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่สหกรณ์ในการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ   
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้  
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่
ยังมิได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็ให้ใช้
ประมาณการรายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง
(8) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และ
ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการอื่น ๆ  ยกเว้น อ านาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ตามข้อ 71(6)  ผู้ตรวจสอบ-
ภายใน  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  สมาชิก สมาชิกสมทบ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  และบุคคลอื่นที่ท า
ประโยชน์ให้สหกรณ์
(16) เชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ หรือ
บุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา  หรือ                      
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 82 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ   
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้                       
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ
สหกรณ์ใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(13) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการ
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือ
คณะกรรมการอื่น  ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมี
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด

ข้อ 90 คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งต้ัง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของ
สหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก  
ทีม่ีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการต้องพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้
(4) เกษียณอายุงาน  หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง                 
โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 96  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์
ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนดใน
สัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนดก่อน และให้
พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์

กรณีผู้จัดการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้างต้น 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา จ้างเป็นคราว ๆ 
ก็ได้ แต่ให้จ้างได้คราวละไม่เกินหน่ึงปี ทั้งน้ี อายุต้อง
ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้น
ปีทางบัญชี 

เดมิ ก ำหนดไว้ในระเบยีบฯ 
ระบุในข้อบงัคับฯ ใหชั้ดเจน

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์    คณะกรรมการ-
ด าเนินการอาจเชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ
และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
จ านวนไม่เกินห้าคน  เพื่อให้ความเห็นและค าแนะน าในการ
ด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร

ข้อ 103 ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะน า
ในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียก
เป็นอย่างอื่น ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะต้อง
ได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อ           
ทีป่ระชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงานประจ าปี             
และเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือบุคคลภายนอก  
หรือนิติบุคคล  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือ
การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น
การประจ าปี   จ านวนสองคน   หรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือ

ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รวมทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จ านวนสองคน

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

เสนอชื่อและเลือกใน                  
ที่ประชุมใหญ่ฯ

ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อน                          
วันประชุมใหญ่ และใหป้ระกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เพื่อน าเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น                            
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนน
สูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  
เป็นเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองจ านวนสองคน

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 107 (2) 
(3) (4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลา                         
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 

...ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ 

ข้อ 106 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งจาก               
ทีป่ระชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ
ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจาก
ผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การพ้นจากต าแหน่ง
(1)   ตาย
(2)   ถึงคราวออกตามวาระ
(3)    ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่
(4)    เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(5)    ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย
(6)    เลิกนิติบุคคล(กรณีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิติบุคคล)
(7)    เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้
(8)    ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
(9)    นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(10)  เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับ
กิจการสหกรณ์

ข้อ 107 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบ-
กิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน

คณะกรรมการด าเนินการและให้มีผลวันท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ

ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด

เสนอเพื่อพิจารณา



เดิม ใหม่

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
(1) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ได้  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น
โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถอืเสียงไม่น้อยกว่า                  
สองในสามของกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อ
เข้าประชุม     
(2) สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน                  
ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ                 
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
นั้น   พร้อมด้วยเหตุผล

ข้อ 112 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
(2)  คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคบั

ได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ท้ังหมดใน
ขณะน้ัน  

กรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนลงลายมือ
ชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่             
ไมน่้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้   โดยต้องระบุ
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล

เสนอเพื่อพิจารณา



บทเฉพาะกาล

ข้อ 119  สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 34 และข้อ 52 ตามล าดับ ปัจจุบันยังคงเป็นสมาชิก
และสมาชิกสมทบก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่ายังคงมีสมาชิกภาพตามข้อบังคับน้ี โดยอนุโลมสมาชิกและ
สมาชิกสมทบตามวรรคก่อน ที่มีนิติกรรมกับสหกรณ์ ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาที่ตกลงกัน แต่จะท าการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้

ข้อ 120  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบ มติ หรือค าสั่งใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้ 
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ถือใช้ตามระเบียบ มติ หรือค าสั่งนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบ            
ขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้

เสนอเพื่อพิจารณา



ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554

ข้อ  107  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้ง
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(4) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า             
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(5) ข้อความใดที่ท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความน้ันขัดกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับ
จดทะเบียน
(6) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ  หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน  
กใ็ห้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เสนอเพื่อพิจารณา


