
ข้อบังคบั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จาํกดั 

พ.ศ. 2555  
หมวดท ี1 

ชือ  ประเภทและทตีงัสํานักงาน 
ข้อ 1 ชือ ประเภท และทตีังสํานักงาน 

 ชือ                                  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั 
                                                     PATTANI  TEACHERS  SAVINGS AND  CREDIT  COOPERATIVE 
                                                     LIMITED 
 ประเภท                          สหกรณ์ออมทรัพย ์

ทตีังสํานักงาน                เลขที 31/4 หมู่ที 4 ถนนหนองจิก ตาํบลรูสะมิแล อาํเภอเมือง จงัหวดั
ปัตตานี 

 ท้องทดีําเนินการ            จงัหวดัปัตตานี 
ตราสัญลกัษณ์สหกรณ์    รูปวงกลมมีชือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จาํกดั  ลอ้มรอบปืนใหญ่

พญาตานี  ดงัรูป 
 

 
 
 
 

สหกรณ์  อาจยา้ยทีตงัสาํนกังานไดต้ามทีคณะกรรมดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ดาํเนินการแกไ้ขเพิมเติม
ขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

 
หมวดท ี2  

วตัถุประสงค์และอาํนาจกระทาํการ 
ข้อ 2 วัตถุประสงค์สหกรณ์ นีมีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 
(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทาง

อนัมนัคงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จดัหาทุนและบริการสินเชือเพือการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ 



(5) ร่วมมือกบัสหกรณ์อืน สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  องคก์ร  ชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3  อํานาจกระทําการ เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอาํนาจกระทาํการ 
ดงัต่อไปนี 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อืน 
(2) จดัหาทุนเพือดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4) ใหส้หกรณ์อืนกูย้มืเงิน 
(5) ซือหุน้ของธนาคารซึงมีวตัถุประสงคเ์พือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน 
(7) ซือหุน้ของสถาบนัทีประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตวัสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอืนตามกฎหมายและตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

กาํหนด 
(11) ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพือการเคหะ 
(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล

อืนใด 
(15) กระทาํการต่าง ๆ ตามทีอนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  เพือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์กล่าวขา้งตน้  รวมถึง  ซือ ถือกรรมสิทธิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยมื  
เช่าหรือให้เช่า  เช่าซือหรือให้เช่าซือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ  
ขายหรือจาํหน่าย  จาํนองหรือรับจาํนอง  จาํนาํหรือรับจาํนาํ  ดว้ยวิธีอืนใด  ซึงทรัพยสิ์น
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
หมวดท ี3  

ทุน 
ข้อ 4 ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพือดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ดว้ยดงัต่อไปนี 

(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อืน 



(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตวัสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(4) สะสมทุนสาํรองและทุนอืนๆ 
(5) รับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสิ์นทีมีผูม้อบใหห้รือทางราชการมอบให ้

 
หุ้น 

ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งชาํระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตงัแต่เดือนแรกทีเขา้เป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  และเงินทีจ่ายควบ

กบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ  ซึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายว่า
ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ ซึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนในอตัราทีสูงกวา่อตัราทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซือหุน้เพิมขึนอีกเมือใดก็ยอ่มทาํได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
แต่จาํนวนหุน้ทงัหมดตอ้งไม่เกินหนึงในหา้ของหุน้ทีชาํระแลว้ทงัหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหว่างทีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้ เมือสมาชิกภาพของสมาชิก
สินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหนีทีสมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหนีแก่
สหกรณ์ได ้ และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หนีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นนั 
 ข้อ 7 การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน การชาํระค่าหุ้นรายเดือนนนั ให้ชาํระโดยวิธีหักจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนนั ๆ ทุกเดือน 

เมือสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิก
นนั   ตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถชาํระค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริต
ของตน  คณะกรรมการดาํเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนันมิตอ้งชาํระค่าหุ้นรายเดือนชวัระยะเวลาตามที
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้

ในการชาํระค่าหุ้น สมาชิกจะนาํค่าหุ้นหักกลบลบหนีกบัสหกรณ์ไม่ได ้และสมาชิกมีความรับ
ผดิเพียงไม่เกินจาํนวนค่าหุน้ทียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ทีตนถือ  

ในระหว่างทีสมาชิกภาพของสมาชิกไม่สินสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งนาํเงินค่าหุ้นของสมาชิกส่ง
ชาํระแก่เจา้หนีของสมาชิกนนั และเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสินสุดลง สหกรณ์มีสิทธินาํเงินตามมูลค่าหุ้น
ทีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหนีทีสมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระหนีแก่สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หนี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นนั 
 ข้อ 8 การลดเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกทีชาํระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือน 
หรือเป็นจาํนวนเงินไม่นอ้ยกว่า 200,000 บาท และไม่มีหนีสินต่อสหกรณ์ จะลดจาํนวนการถือหุน้รายเดือน
นอ้ยกว่าจาํนวนทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ก็ได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าจาํนวนเดือนละ 200 บาท โดย
แจง้ความจาํนนเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 



 ข้อ 9 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุน้ทีสมาชิกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ใหส้มาชิก
แต่ละคนทราบทุกสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 

หมวดท ี4  
การดําเนินงาน 

 ข้อ 10 การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจาํ จากสมาชิก 
หรือสหกรณ์ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึงมีสมาชิกของสมาคมนนัไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ทงันี ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการฝาก ดอกเบีย การถอนเงินฝากและอืน ๆ  ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ใหส้หกรณ์ดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 11 การให้เงินกู้      เงินกูน้นัอาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อืน  
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนนั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบันีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้  ประเภทและจาํกดัแห่งเงินกู ้    

หลกัประกนัสาํหรับเงินกู ้ ลาํดบัแห่งการให้เงินกู ้ การกาํหนดอตัราดอกเบียเงินกู ้ การส่งเงินงวดชาํระหนี
เงินกู้  การควบคุมหลกัประกัน  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอืน ๆ ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อืนนนั     คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต่้อเมือสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้  ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อืนซึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ทีกาํหนดไว ้

ข้อ 12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกูซึ้งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพือ
การอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง  และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายทีใหเ้งินกูน้นั 

ข้อ 13 ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปนี 
(1) เงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน และมีความ

ประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พือเหตุนนัไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 



(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีทีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้าย เพือการอนัจาํเป็นหรือ
มีประโยชน์ต่าง ๆ   คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกนนัไดต้ามระเบียบของ 
สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พเิศษ เมือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอทีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้เพือส่งเสริมฐานะ
ความมนัคงหรือเพือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิกนันได้ตามทีเห็นสมควร โดยผูกู้ ้ตอ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี  
ตลอดจนเงือนไขและวิธีการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14  ดอกเบียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบียเงินกูทุ้กประเภททีให้แก่สมาชิก ในอตัราตามที
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้        ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลกัประกันตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเมือคณะกรรมการ
ดาํเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนีให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน
โดยสินเชิง  พร้อมทงัดอกเบียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีให้ไว ้และให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัการ  เรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมือสมาชิกผูกู้ข้าดสมาชิกภาพจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมือปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการวา่ผูกู้น้าํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 
(3) เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าหลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องและผูกู้ ้

มิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4) เมือคา้งส่งเงินงวดชาํระหนีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน   หรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ 
ในกรณีทีผูค้าํประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหนีแทนผูกู้ต้ามทีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ชาํระหนีนันโดยสินเชิงได ้ เมือผูค้าํประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้าํประกนั
ชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนเงินกู ้ แต่ทงันีตอ้งไม่เกินจาํนวนงวดสาํหรับเงินกูป้ระเภทนนั ๆ 

ข้อ 16 ความผูกพนัของผู้กู้และผู้คาํประกนั    ผูกู้ห้รือผูค้าํประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้ สหกรณ์
ทราบและจดัการชาํระหนีสินซึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน  (เวน้แต่กรณีทียงัคงเป็นสมาชิกอยู่
ตามขอ้ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นนัสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนไดต้ามที

กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ตามข้อ  2 .  และอํานาจกระทําการ  ตามข้อ  3.  และตามที



คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด  ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์  โดยให้คาํนึงถึงความ
มนัคงและประโยชน์สูงสุดทีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

 
วงเงินกู้ยมืหรือการคาํประกนั 

ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการคําประกัน ทีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืม หรือการคาํประกนั
สําหรับปีหนึงๆไวต้ามทีจาํเป็น และสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึงกาํหนดดังว่านีตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ทีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืม
สาํหรับปีใดกไ็หใ้ชว้งเงินกูย้มืสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการคําประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตวัสัญญาใชเ้งิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอืนใดสาํหรับใชเ้ป็นทุนดาํเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามทีคณะกรรมการดาํเนินการ
เห็นสมควร ทงันีจะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการคาํประกนัตามขอ้ 18 

 
เงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20 การลงลายมือชือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชือเพือใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ เวน้แต่จะกาํหนด
ไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันีใหป้ฏิบติัดงันี 

(1) หนงัสือกูย้มืซึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบิกหรือการรับเงินกู ้การจาํนองซึงสหกรณ์
เป็นผูจ้าํนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และเพือในนิติกรรมอืนใดจะตอ้งลงลายมือชือร่วมกันของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที้ได้รับ
มอบหมาย หรือผูจ้ดัการไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

(2) การรับเงินฝาก ใบรับเงิน และเอกสารทงัปวง นอกจากทีกล่าวไวใ้น (1) จะตอ้ลงลายมือชือ
ของผูจ้ดัการและ/หรือผูที้คณะกรรมการมอบหมาย 

อนึง ในหนังสือกูย้ืม ซึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ใบสังจ่าย ใบรับเงิน ตวัสัญญาใชเ้งิน และตราสา
การเงินของสหกรณ์นนัตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 

ข้อ 21 การเงนิของสหกรณ์    การรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของ
ผูจ้ดัการ ทงันี เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัให้มีการทาํบญัชีตามแบบและรายการทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที้สํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ให้บนัทึกรายการในบญัชีเกียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ ในวนัทีเกิดเหตุนนั  สาํหรับเหตุ
อืนทีไม่เกียวกบักระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันับแต่วนัทีมีเหตุอนัจะตอ้ง
บนัทึกรายการนนั  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีทีสมบูรณ์โดยครบถว้น 



ใหส้หกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยครังหนึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ซึงตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หนีสิน และทุนของสหกรณ์ กบัทงับญัชีกาํไรขาดทุนตามแบบที
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหสิ้นสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคมของทุกปี 
ข้อ 23 การเสนองบดุลต่อทีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุลซึงผูส้อบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแลว้เพืออนุมติัในทีประชุมใหญ่  ภายในหนึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสินปีทางบญัชี 
ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที

ประชุมใหญ่ดว้ยในคราวทีเสนองบดุล และใหส่้งสาํเนารายงานประจาํปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัทีมีการประชุมใหญ่ 

อนึง ให้เก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทัง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ  และกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว ้ ณ  สํานักงานของสหกรณ์เพือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึน 

ใหส้หกรณ์ส่งสาํเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนั  
นบัแต่วนัทีจดทะเบียน 

ใหส้หกรณ์รายงานการเปลียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน้ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทาํงาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเกียวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอืนไม่ได ้ 
นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนนั  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

 
การตรวจสอบบัญชีและการกาํกบัดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บญัชีของสหกรณ์นนัตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป และตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด โดยผูส้อบบญัชี
ซึง นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตงั 

ข้อ 26 การกํากบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์  
ผูส้อบบญัชี หรือพนักงานเจา้หน้าทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสังเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หน้าที  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณ์มาชีแจงขอ้เทจ็จริงเกียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสารเกียวกบัการ
ดาํเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้และมีอาํนาจเขา้ไปตรวจสอบในสาํนกังานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทาํงานของสหกรณ์ได ้

ทงันี  ให้ผูซึ้งเกียวขอ้งตามความในวรรคแรกอาํนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และให้คาํ
ชีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 



ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ใหส้หกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกียวกบักิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีกาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาทีหน่วยงานนนักาํหนด 

 
กาํไรสุทธิประจําปี 

ข้อ 28 การจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี เมือสินปีทางบญัชี และไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทีรับรองโดยทวัไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํไรสุทธิ  ให้จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของ
กาํไรสุทธิ  และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ง
ไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิประจาํปีทีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน ทีประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรไดด้งัต่อไปนี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นทชํีาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา . 

อนึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรับปี
ใดดว้ยจาํนวนเงินปันผลทงัสินทีจ่ายสาํหรับปีนนักต็อ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุน้  ใหถื้อว่าหุน้ทีสมาชิกไดช้าํระต่อสหกรณ์ภายในวนัที เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสาํหรับคาํนวณเงินปันผลตงัแต่เดือนนนั  ส่วนหุ้นทีสมาชิกชาํระต่อสหกรณ์หลงัวนัทีห้า
ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้งัแต่เดือนถดัไป 

(2) เป็นเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ ทีสมาชิกไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ในระหว่างปี   
เวน้แต่สมาชิกทีผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลียคืน
สาํหรับปีนนั 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทขีองสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมี

อยูใ่นวนัสินปีนนั ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งทีประชุมใหญ่  เพือจ่ายเป็นเงินปัน
ผลตามหุน้  ตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ

ของกาํไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพอืจัดตังสํานักงานหรือทุนอนื ๆ เพือเสริมสร้างความมนัคงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(9) กาํไรสุทธิส่วนทีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทงัสิน 

 
 



ทุนสํารอง 
ข้อ 29 ทีมาแห่งทุนสํารอง นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 28 แลว้ บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสิ์นทีมีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กให้มิได้กาํหนดว่าให้ใช้เพือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสิ์นนนัเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ 

อนึง  จาํนวนเงินซึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุ
ความ   กใ็หส้มทบจาํนวนเงินนนัเป็นทุนสาํรอง 

กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้ประชุมใหญ่จดัสรร
ตามขอ้ 28 หากทีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจาํนวนใหน้อ้ยลงก็ดี  
ยอดเงินจาํนวน ดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทงัสิน 

ข้อ 30 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสาํรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึงกไ็ม่ได ้

ทุนสํารองนีจะถอนจากบญัชีไดเ้พือชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดขึน หรือเพือจดัสรรเขา้
บญัชี     ทุนสาํรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ทีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 
หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 31 สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นีคือ 
(1) ผูที้มีชือและลงลายมือชือในบญัชีรายชือผูซึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และไดช้าํระ ค่าหุน้

ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ทีไดล้งลายมือชือในทะเบียนสมาชิก และได้

ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนทีจะถือครบถว้นแลว้ 
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3)  ก. เป็นขา้ราชการประจาํการ ขา้ราชการบาํนาญ พนักงานราชการ หรือลูกจา้งประจาํซึง

ไดรั้บ เงินเดือน เงินบาํนาญ ค่าจา้ง สงักดักระทรวงศึกษาธิการประจาํจงัหวดัปัตตานีหรือ 
ข. เป็นเจา้หนา้ทีหรือลูกจา้งประจาํในสหกรณ์นี หรือ 
ค. เป็นสมาชิกครุสภาซึงเป็นลูกจา้งประจาํหรือผูรั้บใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนใน
จงัหวดัปัตตานี หรือ 

ง. เป็นพนกังานหรือลูกจา้งประจาํ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงมีหนา้ทีเกียวขอ้งกบั
การใหก้ารศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในจงัหวดัปัตตานี  และ 

 จ .  เ ป็ น ข้ า ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ห รื อ ลู ก จ้ า ง ซึ ง ไ ด้ รั บ เ งิ น เ ดื อ น ป ร ะ จํ า สั ง กั ด 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 



(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์นทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน  
ข้อ 33  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั (รวมทงัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

อืน ซึงประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชิก ตามขอ้ 37)  ตอ้งยืนใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไวโ้ดยตอ้งมี
หัวหน้าสถานศึกษา  หรือหัวหน้าสํานักงานรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา
หรือหวัหนา้สาํหนา้สาํนกังานหรือเจา้ของหรือผูรั้บใบอนุญาตของสถานศึกษาเอกชนกใ็หรั้บรองตนเองได ้  

บุคคลทีลาออกจากสหกรณ์ไปแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปี หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
สองปีนบัถึงวนัสมคัร  หากประสงคจ์ะกลบัเขา้เป็นสมาชิกใหม่สหกรณ์อาจรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ โดยใหเ้ริม
การนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหม่ 

เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาแลว้ปรากฏว่า ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ทงัเห็นเป็นการสมควรแลว้ กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรืองการรับสมาชิก
เขา้ใหม่ใหที้ประชุมใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ  เมือผูส้มคัรร้องขอก็
ให้คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรืองเสนอทีประชุมใหญ่เพือวินิจฉัยชีขาด  มติแห่งทีประชุมใหญ่ให้รับเขา้
เป็นสมาชิกดงักล่าวนีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกทีมาประชุม 
 ข้อ 34  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คนละ 
100 บาท ค่าธรรมเนียมเขา้นีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 35 สิทธิหน้าทีในฐานะสมาชิก       ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชือของตนในทะเบียนสมาชิก
กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามจาํนวนทีจะถือครบถว้น    เมือไดป้ฏิบติัดงันีแลว้จึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี 
(1) เขา้ประชุมใหญ่  เพือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขา้ชือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอืน ๆ  ทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อืนของสหกรณ์ 

(ข) หน้าทขีองสมาชิก มีดังนี 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(2) เขา้ประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารทีเขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการเพือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมนัคง 

ข้อ 36 สมาชิกย้ายสังกดั     สมาชิกทียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอืน  และประสงคจ์ะสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซึ์งตงัขึนในสังกดันัน  หากสหกรณ์นันมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็น



สมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนนัมีความประสงคจ์ะ
ใหโ้อนเงินค่าหุน้และเงินกูที้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์นีไปยงัสหกรณ์ทีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะ
จดัการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู ้ และเงินฝาก  (ถา้มี)  ทีสมาชิกนนัมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวิธีการทีไดก้าํหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อนื     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์นซึงยา้ยหรือโอนมารับราชการ
ในสังกดัตามขอ้ 32 (3) หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ใหย้ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์      เมือไดป้ฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33 ครบถว้นแลว้ ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35 ทงันี เมือสหกรณ์ทีตนเป็น
สมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์นีเสร็จสินแลว้ 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเกียวกบัหนีสินทีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนนั  ใหเ้ป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 38 การเปลยีนแปลงชือ ชือสกุล สัญชาติ และทีอยู่    สมาชิกคนใดมีการเปลียนแปลงชือ ชือสกุล 
สญัชาติและทีอยู ่  ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

 
การตังผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 39 การตังผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกจะทาํเป็นหนงัสือตงับุคคลหนึงหรือหลายคน เพือใหเ้ป็น
ผูรั้บโอนประโยชน์ซึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมือตนตายนัน มอบให้สหกรณ์ถือไว  ้หนังสือตงัผูรั้บโอน
ประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรมโดยสหกรณ์จดัทาํทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลียนแปลงการตงัผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดท้าํไวแ้ลว้  ก็
ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เมือสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใด บรรดาที
สมาชิกผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดต้งัไว ้ หรือถา้มิไดต้งัไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลทีไดน้าํ
หลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนนั  
ทงันี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 45 และขอ้ 46 

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยใหแ้นบสาํเนามรณะบตัรทีทางราชการ
ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนนั ๆ  ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เมือคณะกรรมการดาํเนินการ
ไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบห้าวนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูที้มีชือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ทีสมาชิกไดจ้ดัทาํให้
สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบ
เป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสิน 

 
 



การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 44 สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะ

เหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 32  
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(7) โอนไปสหกรณ์อืนตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ 41 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกนั อาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมือคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดาํเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได ้  แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 

ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด
ดงัต่อไปนี 

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ขาดชาํระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดชาํระรวมถึงหกงวด     ทงันีโดยมิได้

รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) นาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ทีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(5) คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผดินดั

การส่งเงินงวดชาํระหนีดงัวา่นนัถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึง ๆ 
(6) ไม่ให้ขอ้ความจริงเกียวกบัหนีสินของตนแก่สหกรณ์เมือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมือจะ

ก่อความผกูพนัในหนีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้าํประกนั หรือเมือมีความผกูพนัใน
หนีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคาํสังของสหกรณ์หรือ  
ของทีประชุมกลุ่มทีตนสังกดั  หรือ ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซือสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํให้เสือมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ  



เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้
นีและไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทีมี
อยูท่งัหมดในขณะนนัแลว้  กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนนัถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกทีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ โดยให้ยืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีทราบมติการใหอ้อก   คาํวินิจฉยัของทีประชุมใหญ่ใหเ้ป็น
ทีสุด 

ข้อ 43 การถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีทีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 44 สมาชิกทีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที
โอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3)  โดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตาย 
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออก
จากสหกรณ์ดว้ย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู ่ และอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ ไดต้ามระเบียบว่าดว้ยเงินกู้
ของสหกรณ์ ทีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

ข้อ 45 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีทีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) นนั สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ทีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่า
หุน้ของสมาชิกซึงออกเพราะเหตุอืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนนัมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนนัผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนั  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสินปีทางบญัชีทีออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและ เงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนัดว้ย ในเมือทีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
นนัแลว้กไ็ดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนั  สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของ
สมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีขาดจากสมาชิก
ภาพเนืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 32 (3) โดยไม่มีความผดินนั 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก  
เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกับดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 

ในกรณีทีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (5) (6) (7)นนั สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงินปันผล และเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนั
สมควร โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลียคืน ตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลงัวนัสินปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนนั ภายหลงัทีทีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 



ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิก      ทีพน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อ
หุ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนาํทุนเรือนหุ้นทงัหมดหักดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสินทงัสินแลว้
นาํมาเฉลียโดยใชจ้าํนวนหุน้ทงัสินเป็นฐานในการคาํนวณ 

 เมือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีกาํหนด
ไวใ้นขอ้      5 จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46 การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกตาม
ขอ้ 45 นนั ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 47 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจดัตงักลุ่มสมาชิกขึน การจดักลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที
ประชุมกลุ่ม การเลือกตงัจาํนวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผดิเพอืหนีสินของสหกรณ์ 

ข้อ 48 ความรับผดิของสมาชิก สมาชิกมีความรับผดิเพือหนีสินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวน
เงินค่าหุน้ทียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ทีตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามทีเห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจาํ 

ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
(3) เป็นผูมี้ภูมิลาํเนาในจงัหวดัปัตตานี 
(4) เป็นผูที้มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผูที้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์นทีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ข้อ 51 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืนใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบทีกาํหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์นี ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมือคณะกรรมการ
ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามทีกาํหนดในขอ้ 50 ทงัเห็นเป็นการ
สมควรแลว้กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามทีจะถือครบถว้น 



เมือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 52 ค่าธรรมเนียมแรกข้าวของสมาชิกสมทบผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

แรกเขา้ในวนัทียืนใบสมคัรเป็นสมาชิกจาํนวนเงิน 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใหถื้อว่าเป็นรายไดข้อง
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

ข้อ 53 สิทธิและหน้าทใีนฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ทีเฉพาะในส่วนทีไม่ขดั
กบักฎหมายสหกรณ์   

(ก)สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี 
(1) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพือแสดงความคิดเห็น 
(2) มีสิทธิฝากเงิน 
(3) มีสิทธิซือหุน้เป็นครังคราว ตามประกาศของสหกรณ์ 

 (ข) หน้าทขีองสมาชิกสมทบ มีดงันี 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกครังทีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารทีเขม็แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมนัคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรืองดังต่อไปนีนี 
(1) นบัชือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมกลุ่ม และการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรืองใดๆ 
(3) เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการ  
(4) รับบริการเงินกูห้รือสินเชือจากสหกรณ์ 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ใด ๆ ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
(5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 50 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดย
แสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ และเมือคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวน
พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้



ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี 

(1) ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(2) ไม่ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสงัของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ ์หรือทาํให้เสือมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย

ประการใด ๆ 
ข้อ 57 การเปลยีนแปลงชือ ชือสกลุ สัญชาติ และทอียู่ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลียนแปลงในเรืองชือ ชือสกลุ สญัชาติและทีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีมีการ
เปลียนแปลง 

ข้อ 58 การตังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนงัสือตงับุคคลหนึง
หรือหลายคน เพือให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมือตนตายนนั มอบให้สหกรณ์ถือไว ้ 
หนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นีตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดท้าํไวแ้ลว้  ตอ้ง
ทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้ 

เมือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ
สหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืนใดบรรดาที
สมาชิกสมทบ  ผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ทีไดต้งัไว  ้ หรือถา้มิไดต้งัไว  ้ ก็คืนให้แก่
บุคคลทีไดน้าํหลกัฐาน      มาแสดงให้เป็นทีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทของผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินจาํนวนดงักล่าวนนั  ทงันี  ตามขอ้กาํหนดในขอ้  59 และขอ้ 60 

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กาํหนดหนึงปีนบัแต่วนัทีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบสาํเนามรณะบตัรทีทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนันๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย   เมือ
คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในสีสิบหา้
วนั  

ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืนคาํขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูที้มีชือเป็นผูรั้บโอน
ประโยชน์ทีสมาชิกสมทบได้จดัทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี  เมือพน้กาํหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทงัสิน 

ข้อ 59 การจ่ายคนืจํานวนเงินของสมาชิกสมทบทีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (1) (2) (4) นนั สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ทีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์    
ใหก่้อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึงออกเพราะเหตุอืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลียคืนคา้งจ่ายบรรดาที
สมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนันผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนั  หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจาก



วนัสินปีทางบญัชีทีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลียคืนสาํหรับปีทีออกนนัดว้ย ในเมือทีประชุมใหญ่มี
มติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนนัแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่าย
คืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุน้ทีถอนคืนเนืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนนั คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใหร้อการจ่ายคืนค่า
หุน้ของสมาชิกทีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนนัไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้  54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนนัมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีทีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54 (5) (6) นนั สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลียคืนกบัดอกเบียคา้งจ่ายบรรดาทีสมาชิกสมทบนันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอนั   สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลียคืนตงัแต่ปีทีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุน้ภายหลงัวนัสินปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลียคืนในปีนนัภายหลงัทีทีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณา
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีกไ็ด ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบียนนัสหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบทีพน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจาํปี และใหค้าํนวณเงินค่าหุน้จ่ายคืน
ต่อหุ้นทีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนาํทุนเรือนหุ้นทงัหมดหักดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนีสิน
ทงัสินแลว้นาํมาเฉลียโดยใชจ้าํนวนหุน้ทงัสินเป็นฐานในการคาํนวณ 

เมือสหกรณ์มีการคาํนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้งคาํนวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีกาํหนด
ไวใ้นขอ้ 5     จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 60 การหักจํานวนเงินซึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ้ 59 นนั ใหส้หกรณ์หกัจาํนวนเงินซึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61 การถอนชือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ 
ไม่วา่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุมใหญ่

สามญัครังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนสหกรณ์ เพอืเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการและ
มอบหมายการทงัปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

การประชุมใหญ่สามญัครังต่อไป ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมปีละหนึงครัง 
ภายในหนึงร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัสินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 



ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมือใดก็ได ้ 
แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั หรือ ในกรณีทีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึง
ของจาํนวนทุนเรือนหุ้นทีชาํระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่
วนัทีสหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึงมีจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้า ของจาํนวนสมาชิกทงัหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึง
ร้อยคน หรือผูแ้ทนสมาชิกซึงมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในห้าของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด หรือไม่นอ้ย
กว่าห้าสิบคน ลงลายมือชือทาํหนังสือร้องขอ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามญัเมือใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนั นบั
แต่วนัทีรับคาํร้องขอ 

ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั ภายในกาํหนดระยะเวลา
ดงักล่าว  ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอาํนาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาทีเห็นสมควร 

 ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีทีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ใหส้หกรณ์
ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกเท่านนั 

ข้อ 65 การเลอืกตังและการดาํรงตาํแหน่งผู้แทนสมาชิก การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหถื้อปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบทีกาํหนด 

(1) สมาชิกเท่านนัมีสิทธิไดรั้บเลือกตงัเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
(2) การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึง ๆ ให้กระทาํในทีประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่

สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) 
หรือตวัแทนกลุ่มแจง้รายชือผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

(3) ใหที้ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก  โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก10 คนต่อ
ผูแ้ทนสมาชิกหนึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดังกล่าวเกินกึงให้เลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก
เพิมขึนอีกหนึงคน    ในจาํนวนนีให้ประธานกลุ่ม (ถา้มี) หรือตวัแทนกลุ่มเป็นผูแ้ทน
สมาชิกโดยตาํแหน่ง    โดยให้นับรวมอยู่ในจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทีกลุ่มพึงเลือกตงัได ้ 
อนึง  จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หนึงร้อยคนไม่ได ้

(4) ให้ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในตาํแหน่งคราวละหนึงปีทางบญัชีของสหกรณ์     ถา้ยงัไม่มีการ
เลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหม่  กใ็หผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 66 การพ้นจากตําแหน่ง ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง  เมือ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยนืใบลาออกต่อประธานกลุ่มสมาชิกหรือเลขานุการกลุ่ม 
(3) ออกจากกลุ่มทีตนสงักดั 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 40 
(5) ทีประชุมกลุ่มซึงตนสงักดัลงมติถอดถอน 



ข้อ 67 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่งไม่ว่า
ดว้ยประการใด ๆ จนทาํใหจ้าํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี ของจาํนวน 
ผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด ก็ให้ทีประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจาํนวนทีว่างลง และให้
ผูแ้ทนสมาชิกทีไดรั้บเลือกตงัอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าทีกาํหนดเวลาทีผูซึ้งตนแทนนนัชอบจะอยูไ่ด ้

ข้อ 68 การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่ เมือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้วนั
เวลา สถานที และเรืองทีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่
ถา้การประชุมนนัเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทงันีให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เป็นผูล้งลายมือชือในหนังสือนัน และตอ้งแจ้งให้เจ้าหน้าทีจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัทีแจง้ใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
ทราบดว้ย 

ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ย
กว่ากึงหนึงของจาํนวนสมาชิกทงัหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหนึงร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทน
สมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด หรือไม่นอ้ยกว่า
หนึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีทีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทวัไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สงัเกตการณ์ได ้ แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียงและไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอาํนาจให้ผู้อนืมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 70 การนัดประชุมใหญ่ครังทีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

แลว้แต่กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครังหนึงภายในสิบสีวนันับแต่วนัทีนัด
ประชุมใหญ่ครังแรก    

ในการประชุมครังหลงันี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชุมแลว้ เมือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของ
จาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมา
ประชุมมีจาํนวนไม่ถึงทีจะเป็นองคป์ระชุมตามทีกล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก กใ็หง้ดประชุม 

ข้อ 71 อํานาจหน้าทีของทีประชุมใหญ่ ทีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ทีพิจารณาวินิจฉยัเรืองทงัปวงที
เกิดขึนเกียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) รับทราบเรืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตงัผูแ้ทนสมาชิก 
และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกทีถูกใหอ้อก
จากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตงัและถอดถอนกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจากผูต้รวจสอบกิจการ 



(5) พิจารณากาํหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากาํหนดวงเงินซึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคาํประกนั 
(7) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(9) กาํหนดค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพกั และค่าเบียประชุมของกรรมการดาํเนินการ 

กรรมการอืนๆ ทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
(10) พิจารณาแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั 
(11) รับทราบเรืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์

ทีสหกรณ์นีเป็นสมาชิกอยู ่
(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน 

สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(13) กาํหนดรูปการซึงสหกรณ์คิดจะทาํเป็นเครืองเกือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

 
หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ข้อ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหนึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกไม่เกินสิบสีคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการลงสมคัรรับเลือกตงัในการดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการดาํเนินการ ตาม
ระเบียบทีสหกรณ์กาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดาํเนินการเลือกตงัในระหว่างกนัเองขึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบ โดยทวักนั ณ สาํนกังานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึงมีลกัษณะดังต่อไปนีเป็นหรือทาํหน้าทกีรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกในความผดิเกียวกบัทรัพยที์กระทาํ

โดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหนา้ที 
(3) เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวินิจฉัยเป็นทีสุดให้พน้จากตาํแหน่ง

กรรมการ ตามคาํสงันายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ

หนา้ที 



(5) สมาชิกซึงผดินดัการชาํระเงินงวดชาํระหนี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบญัชีนับแต่ปีทีผิดนัดถึงปีทีเลือกตงักรรมการดาํเนินการ เวน้แต่การผิดนัดนัน
มิไดเ้กิดขึนจากการกระทาํของตนเอง 

(6)  ผูซึ้งเป็นเจา้หนา้ทีในสหกรณ์นี 
ข้อ 73 อาํนาจหน้าทขีองกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอาํนาจหน้าทดีงันี 
(1) เป็นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยูใ่น

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี 
(4) ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอาํนาจหน้าทดีังนี 

(1) ปฏิบติัการในอาํนาจหนา้ทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือประธาน
กรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้หรือเมือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบติัการตามทีประธานกรรมการมอบหมายให ้
(3) ดาํเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ   มีอาํนาจหน้าทดีังนี 

(1) จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุกครัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการ แลว้แต่กรณี 
(4) ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั

ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญกิ   มีอาํนาจหน้าทดีังนี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(2) ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

ข้อ 74 กาํหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปีนบั
แต่วนัเลือกตงั ในวาระเริมแรกเมือครบหนึงปีนับแต่วนัเลือกตงัให้กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ออกจาก
ตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสองของกรรมการดาํเนินการทงัหมด โดยวิธีจบัสลาก (ถา้มีเศษให้ปัดขึน) และ



ให้ถือว่าเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาํเนินการทีอยูใ่นตาํแหน่งจนครบวาระ
หรืออยูน่านทีสุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทุกๆ ปี 

เมือครบกําหนดแล้ว   หากยังไม่มีการเลือกตังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่   ก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมรักษาการไป จนกว่าจะมีการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่   แต่
ตอ้งไม่เกินหนึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัครบวาระ 

กรรมการดาํเนินการซึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตงัซาํอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 

ในกรณีทีกรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ ให้กรรมการดาํเนินการทีไดรั้บ
เลือกตงัใหม่อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก  และให้นาํความในวรรคหนึงมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 75 คณะผู้จัดตังสหกรณ์ เมือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์มีอาํนาจ
หนา้ทีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ จนกว่าทีประชุมใหญ่สามญั   
ครังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนสหกรณ์ จะไดเ้ลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการขึน 

ให้คณะผูจ้ดัตงัสหกรณ์มอบหมายกิจการทงัปวงให้แก่คณะกรรมการดาํเนินการ ในวนัทีไดรั้บ
เลือกตงั 

ข้อ 76 การพ้นจากตําแหน่ง   กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด   
ดงัต่อไปนี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ หรือลาออกต่อที

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับตาํแหน่งหนา้ทีประจาํในสหกรณ์นี 
(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบีย 
(6) ทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทงัคณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงัใหอ้อกทงัคณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาํเนินการติดต่อกนัสามครัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 
ให้กรรมการดาํเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติไดภ้ายในสามสิบวนันับแต่วนัทีรับทราบคาํสัง คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติใหเ้ป็นทีสุด 

กรณีทีทีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งทงัคณะ  ให้ที
ประชุมใหญ่เลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการใหม่ทงัคณะ อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดแรก 

ข้อ 77 ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76(7)) ใหก้รรมการดาํเนินการทียงัดาํรงตาํแหน่งอยูด่าํเนินการต่อไป



จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึงจะไดมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งทีว่าง แต่ถา้ในเวลา
ใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชุม กรรมการดาํเนินการทีดาํรงตาํแหน่งอยูจ่ะ
ประชุมดาํเนินการใดๆไม่ได ้นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัขึนโดยเร็ว 

ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นนั เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทาํหนา้ทีแทน  และยงัมิไดมี้การประชุม
ใหญ่เพือเลือกตงัใหม่ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาเลือกตงักรรมการดาํเนินการอืนขึนทาํหนา้ที
แทนชวัคราวจนกวา่จะมีการเลือกตงัใหม่ 

กรรมการดาํเนินการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัขึนแทนในตาํแหน่งทีว่าง  ให้อยู่ในตาํแหน่งได้
เพียงเท่ากาํหนดเวลาทีผูซึ้งตนแทนนนัชอบทีจะอยูไ่ด ้

ข้อ 78 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระแต่
ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึงครังเป็นอยา่งนอ้ย 

ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการได ้ ในกรณีทีเป็นการประชุมเกียวกบัการเปลียนแปลงแกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และเรืองทีสาํคญั
อืนๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง
หนึงของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

ข้อ 79 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ทีดาํเนิน
กิจการทงัปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์ กบัทงั
ในทางอนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) พิจารณาในเรืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบติัการต่างๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสงัของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรืองการรับฝากเงิน การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือลงทุนของ 
สหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกียวกบัการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อทีประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อทีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหที้ประชุมใหญ่อนุมติั 
(6) พิจารณาดาํเนินการแต่งตงัหรือจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ ตลอดจนควบคุม 

ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(7) พิจารณาดาํเนินการแต่งตงั และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(8) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์

ดาํเนินงานของสหกรณ์ 
(10)  พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองคก์รอืน 



(11)  พิจารณาดาํเนินการแต่งตงัและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทาํงานเพือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ทีซึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเทียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ทีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทวัไป เพือใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการ สมาชิก 
เกียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีเห็นสมควรเป็นทีปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาํหนด
ค่าตอบแทนใหต้ามทีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาํเนินคดีเกียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาชีขาด 

(17) พิจารณาดาํเนินการต่างๆเกียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแต่งตงักรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ เพือเขา้ประชุมใหญ่ และออกเสียง

ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์รอืน 
ซึงสหกรณ์นีเป็นสมาชิก ทงันี ใหเ้ป็นไปตามทีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารนนักาํหนดไว ้

(19) คาํประกนัเงินกูที้สหกรณ์กูย้ืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคาํประกนัใน
ฐานะส่วนตวั 

(20) พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ดัการและบุคคลทีเกียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ข้อ 80 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํการ
หรืองดเวน้การกระทาํการ หรือกระทาํการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าทีของตนจนทาํให้เสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเกียวกบัการเงิน  การบญัชี  
หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

 
คณะกรรมการอนื 

ข้อ 81 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการอาํนวยการ จาก
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จาํนวน 5 คนโดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นกรรมการอาํนวยการ และให้คณะกรรมการดาํเนินการตงั
กรรมการดาํเนินการอืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 



คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ
ซึงตงั   คณะกรรมการอาํนวยการนนั 

ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
หนึงครังเป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง
หนึงของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทงัหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉัยทงัปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 82 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการอาํนวยการ ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดาํเนินการตามทีไดรั้บมอบหมายและตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสัง ของ
สหกรณ์   ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ควบคุมในเรืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั
อยูเ่สมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพ
อนัดีและปลอดภยั และพร้อมทีจะใหผู้เ้กียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทงับญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี แสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
อนุมติั 

(6) พิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเสนอใหที้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณาและเสนอทีประชุมใหญ่อนุมติั 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการ
มอบหมาย 

ข้อ 83 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการเงินกู ้จากคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวน 5 คน โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึง   และเลขานุการคนหนึง    
นอกนนัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึงตงั         
คณะกรรมการเงินกูน้นั 

ให้คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครัง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้



ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จาํนวนกรรมการเงินกูท้งัหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉัยทงัปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ
ประชุม     คราวถดัไป  

ข้อ 84 อาํนาจหน้าทีของคณะกรรมการเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ทีในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์รวมทงัขอ้
ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายทีใหเ้งินกูน้นั 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และ

เมือเห็นวา่หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้ ้จดัการแกไ้ขให้
คืนดี ภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชาํระหนีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี

เงินกู ้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนี เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 85 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาํเนินการอาจตงัคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพนัธ์ จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ จาํนวน 5 คน โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เ ท่าทีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดาํเนินการซึงตงัคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์นนั 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวทีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึงครังเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึง
จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ทงัหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบใน
การประชุมคราวถดัไป  

ข้อ 86 อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์มีอาํนาจและหนา้ทีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์
ในส่วนทีเกียวขอ้ง ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูที้
สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกียวกบัลกัษณะประโยชน์ รวมทงัผลงานของ
สหกรณ์ใหส้มาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 



(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงินอย่าง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อืนทงัในและนอก

ประเทศ เพือนําตวัอย่างทีดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานํามาบริการแก่
สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ 87 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีคาํสัง
แต่งตังอนุกรรมการต่างๆ  เพือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอํานาจหน้าทีตามที
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 
ประธานในทปีระชุม 

ข้อ 88 ประธานในทีประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในทีประชุม และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมด้วย ก็ให้ทีประชุม
เลือกตงักรรมการดาํเนินการคนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนนั 

ในการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนนั ๆ เป็นประธานในทีประชุม  ถา้
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนนั 

ในการประชุมกลุ่ม  ใหป้ระธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี)  เป็นประธานในทีประชุม
ตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นทีประชุมก็ใหที้ประชุมเลือกสมาชิกซึงเขา้ประชุม
คนหนึงขึนเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนนั 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัทีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม ในกรณีทีทีประชุมใหญ่ไดมี้มติถอด
ถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มีการร้องขอใหเ้ปลียนตวัประธานในทีประชุมก็ให้กระทาํไดโ้ดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหนึงเป็นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที
ประชุมในกรณีนีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิก   

 
การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในทปีระชุม 

ข้อ 89 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหนึงใหมี้เสียงหนึงในการลงคะแนนออกเสียงใน
ทีประชุมใหญ่ และทีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ไดเ้พียงคนละหนึงเสียง จะมอบใหผู้อื้นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซึงทีประชุมวินิจฉยันนัผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้นั จะออกเสียงในเรือง
นนัไม่ได ้  



ข้อ 90 การวนิิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี การวินิจฉยัปัญหาต่างๆ ใน
ทีประชุมใหญ่ หรือทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการหรือทีประชุมคณะกรรมการอืนๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด เวน้แต่
ในกรณีต่อไปนีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซึงมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

 
รายงานการประชุม 

ข้อ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอืนๆ นนั ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือชือ พร้อมทงับนัทึกเรือง
ทีพิจารณาวินิจฉยัทงัสินไวใ้นรายงานการประชุม และให้ประธานในทีประชุมกบักรรมการดาํเนินการหรือ
กรรมการอืนๆ แลว้แต่กรณี อีกคนหนึงทีเขา้ประชุมนนัๆ ลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

 
หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าทขีองสหกรณ์ 
ข้อ 92 การจ้างและแต่งตังผู้จัดการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลทีมีความ

ซือสัตยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตงัหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดย
ตอ้งไม่เป็นบุคคลทีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 72(1) (2) (3) (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้ง
ไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตงัหรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ และรับรองทีจะปฏิบติัหนา้ทีดงักาํหนด
ไวใ้น ขอ้ 94 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกบัการคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือก การแต่งตงัหรือจา้ง การกาํหนดอตัราเงินเดือน การให้สวสัดิการ และการให้ออกจากตาํแหน่งของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 93 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนดระยะเวลาหรือไม่
กาํหนดระยะเวลากไ็ด ้

ข้อ 94 อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอาํนาจหนา้ทีในการจดัการทวัไป 
และรับผดิชอบเกียวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 



(2) ควบคุมใหมี้การเกบ็เงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวนการถือ
หุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัทาํเอกสารเกียวกบัเงินกู ้ให้เป็นไปตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จดัทาํรายละเอียดของสมาชิกรายตวัเกียวกบัเงินค่าหุ้น และเงินให้กูทุ้กหกเดือน พร้อมกบั

แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ทีทีกาํหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
(7) รวมถึงกาํหนดหน้าทีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หน้าทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีเหล่านันให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย 

(8) เป็นธุระกวดขนัในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัให้มีใบสําคญัโดยครบถว้น 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสาํคญัและเอกสาร
ต่าง ๆ เกียวกับการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที
กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั 

(10) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน ๆ  

(11) รับผิดชอบจดัทาํงบดุลรวมทงับญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผลการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เพือเสนอต่อทีประชุมใหญ่
อนุมติั 

(12) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาํเนินการพิจารณา 

(13) จดัทาํแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน ทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุม
ใหญ่ 

(14) เขา้ร่วมประชุมและชีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอืนๆ เวน้แต่กรณีซึงทีประชุมนนัๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(15) ปฏิบติัการเกียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่างๆ ของสหกรณ์ใหอ้ยู่

ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(17) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีทาง    

ราชการกาํหนด 



(19) คาํประกนัเงินกูที้สหกรณ์กูย้ืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคาํประกนัใน
ฐานะส่วนตวั 

(20) ปฏิบติังานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอืนๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามทีควรกระทาํ เพือใหกิ้จการในหนา้ทีลุล่วงไปดว้ยดี 

ข้อ 95 การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุอย่าง
หนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
(4) อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 
(5) ถูกเลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์่าไดก้ระทาํการ

หรือละเวน้การกระทาํการใดๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 96 การลาออก ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยืนหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัทีจะออก ไม่นอ้ยกว่าสามสิบ
วนั และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ นาํเสนอทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนนั การยบัยงัการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 

ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าทีผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้ง
และแต่งตงัผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะทีจะจดัจา้งเจา้หนา้ทีสหกรณ์ในตาํแหน่งอืนดว้ยได ้ให้
คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ดัการ ให้กรรมการดาํเนินการคนใดคนหนึงตามที
เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 

ข้อ 98 การแต่งตังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตงัให้ผูใ้ด 
ดาํรงตาํแหน่งแทน หรือเมือผูจ้ดัการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าทีไดเ้ป็นครังคราว ให้รองผูจ้ดัการ หรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 99 การเปลียนผู้จัดการ ในกรณีทีมีการเปลียนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าทีของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนีสิน   
ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์ เพือทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนทีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 100 เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตงั
เจา้หนา้ทีอืน ตามความจาํเป็นเพือปฏิบติังานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลทีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 
72(1) (2) (3) (4) ทงันี ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึงคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

 
 
 
 



หมวด  10 
ทปีรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 101 ทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศักดิ คณะกรรมการดาํเนินการอาจอาจเชิญสมาชิก หรือเชิญ
บุคคลภายนอก ซึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศกัดิได้
จํานวนไม่เกินห้าคน เพือให้ความเห็นแนะนําในการดาํเนินงานทวัไปของสหกรณ์ ทงันีให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีสหกรณ์กาํหนด 

 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหที้ประชุมใหญ่เลือกตงัสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์  จํานวน 4 คน  

  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลทีไดรั้บเลือกตงัจากทีประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตอ้งไม่ผดินดัชาํระหนีใน 1 ปี บญัชีทีผา่นมา 
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอืนทีไดรั้บการรับรองหลกัสูตร

จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีภาครัฐ และไดรั้บ
การขึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

(3) ไม่เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี หรือบุคคลทีอยูใ่นสังกดันิติบุคคลทีรับงานสอบ
บญัชีของสหกรณ์นนั 

(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นี 
(5) ไม่เป็นผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์นี หรือสหกรณ์อืน 
(6) พน้จากตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบญัชีของ

สหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกจิการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนี 

 (1) เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที
ไดรั้บกระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหนา้ที 

(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมีคาํวินิจฉยัเป็นทีสุดใหพ้น้
จากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  

(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที 

(5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 



ข้อ 103 วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผูต้รวจสอบ
กิจการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ถา้เมือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตงัผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าทีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการทีพน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดรั้บการเลือกตงัอีกได ้

การพน้จากตาํแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอยา่งหนึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปนี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ ยืนต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ หรือยืนต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ แลว้แต่กรณี 
(4) ทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ ออกจากตาํแหน่งทงัคณะหรือ

รายบุคคล 
ข้อ 104 อํานาจหน้าทีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าทีตรวจสอบ การ

ดาํเนินงานทงัปวงของสหกรณ์ ซึงรวมทงัในขอ้ต่อไปนี คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหนีสิน   

ทงัปวงของสหกรณ์ เพือทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ทีเป็นอยูจ่ริง 
(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ

ประเมินผลและอาจให้ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีของ
สหกรณ์ ทงัทางวิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนนั ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตงัเจา้หน้าทีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้งและ   
หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพือพิจารณาหาทางปรับปรุง     
แผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ตลอดจนคาํสงัต่างๆของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสังของสหกรณ์ หรือกิจการ
อืนๆ เพือใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

(7) การตรวจสอบกิจการใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการมีหน้าทรีายงานผลการตรวจสอบกจิการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดังต่อไปนี 
(1)รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจาํเดือนในคราวถดัไป 
(2)รายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 



(3)รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีทีผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบว่า มีเหตุการณ์ที
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งมีนยัสาํคญั ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ หรือดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว ผู ้
ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนนัดว้ยกไ็ด ้

ทงันี การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตาม (1) (2) (3) ให้จัดส่งสําเนารายงานผลการ
ตรวจสอบต่อสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พืนทีและสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพืนทีโดยเร็ว 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการและใหส้าํเนารายงานผลการตรวจสอบต่อสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พืนทีและสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัพืนทีโดยเร็ว 

ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบเพือแกไ้ขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบ
ชดใชค้่าเสียหาย อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นนั 

 
หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 106 ระเบียบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ทีกาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพือ
ดาํเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี และเพือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์      
รวมทงัในขอ้ต่อไปนี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อืน 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อืน 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน 
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพือสาธารณประโยชน ์
(9) ระเบียบวา่ดว้ยทีปรึกษาและทีปรึกษากิตติมศกัดิ 
(10) ระเบียบอืน ๆ ทีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้ห้มี เพือสะดวกและ     

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใชบ้งัคบั

ได ้    ส่วนระเบียบอืนเมือคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใชแ้ลว้ใหส่้งสาํเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 



ข้อ 107 การดําเนินคดีเกยีวกบัความเสียหาย ในกรณีทีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ กดี็ หรือในกรณีทีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 15 ขอ้ 107 (3) (4) แต่มิไดรั้บชาํระตามเรียก
กดี็ คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 

ข้อ 108 การตีความในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเกียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั ใหส้หกรณ์เสนอปัญหา
นนัต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพือขอคาํวินิจฉยั และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามคาํวินิจฉยันนั 

ข้อ 109 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดาํเนินการทีมีอยูใ่นขณะนนัเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่
ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของทีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงขา้งมากของสมาชิกซึงมา
ประชุม 

 
หมวด  12 

การแก้ไขเพมิเติมข้อบังคบั 
ข้อ 110 การแก้ไขเพมิเติมข้อบังคบั จะกระทาํไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1)  ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรืองหนึงโดยเฉพาะ และให้แจง้ไปยงั
สมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2)  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัได ้เมือมีการพิจารณา
เรืองทีจะขอแกไ้ขเพิมเติมนนัในทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ซึงมีกรรมการ
ดาํเนินการมาประชุมเต็มจาํนวนของคณะกรรมการดาํเนินการทีมีอยู่ในขณะนนั โดยมีมติ
ให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับนันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
ดาํเนินการทีมาประชุมซึงลงลายมือชือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบของ
จาํนวนสมาชิกทังหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชือทาํหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ให้แกไ้ขเพิมเติม
ขอ้บงัคบักย็อ่มทาํได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความทีจะขอแกไ้ขเพิมเติมนนั พร้อมดว้ยเหตุผล 

(3)  การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั  ให้กระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่      
ทีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทงัหมด  
หรือไม่นอ้ยกวา่หนึงร้อยคน   แลว้แต่กรณี 

(4)  ขอ้ความใดทีทีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิมเติมแลว้  หากปรากฏว่าขอ้ความนนัขดักบั
กฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนนั   แลว้รับจดทะเบียน 

(5)  ขอ้บงัคบัทีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ  หรือ     
คาํสังให้สอดคลอ้งกนั  ก็ให้นาํความทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นนัมาบงัคบัใช ้ และ
ใหผู้เ้กียวขอ้งถือปฏิบติั 



ข้อ 111 การจําหน่ายทรัพย์สินเมือสหกรณ์ต้องเลกิ เมือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระบญัชีโดย
จาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทงัจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบียและชาํระ
หนีสินอืนๆ ของสหกรณ์เสร็จสินแลว้ ปรากฏว่ามีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้าํระบญัชีจ่ายตามลาํดบั   
ดงัต่อไปนี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ทีชาํระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ทีชาํระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลียคืนตามขอ้  28 (2) 
เงินทีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมือรวมทงัสินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิที

สหกรณ์หาได ้ในระหวา่งปีทีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลทีถอนไปตามขอ้ 28 (4) ในปีนนั 
ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ตามมติของทีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทีไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ไดภ้ายในสามเดือน  นบัแต่วนัทีชาํระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 112 ในกรณทีข้ีอบังคบันีมิได้กาํหนดข้อความเรืองใดไว้ ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัทีกาํหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสงัหรือคาํแนะนาํและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็น
ส่วนหนึงแห่งขอ้บงัคบันีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 113 นับแต่วนัทข้ีอบังคบันีใช้บงัคบั ระเบียบใดซึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัทีขอ้บงัคบันีถือใช ้  
และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีใหถื้อใชต้ามระเบียบนนัไปก่อน จนกวา่จะไดก้าํหนดระเบียบขึนถือใชใ้หม่ 
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