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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ ากัด 

พ.ศ. 2565 

*************************************************************************************************** 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส านักงาน 

 ข้อ 1   ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส านักงาน 
                 ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ ากัด  
   มีค าย่อว่า สอ.บก.ทอ.  
   เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ROYAL THAI AIR FORCE HEADQUARTERS 
    SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED”  
   มีค าย่อภาษาอังกฤษว่า RTAF HQ SACCO 
                 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                 ที่ตั้งส านักงาน   เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร 10210      
        สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
ส านักงานของสหกรณ์เดิม  ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่ สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 

 ตราของสหกรณ์ 

 

  ลักษณะของตราเครื่องหมาย เป็นรูปปีกนกสองปีก เหนือปีกเป็น
รูปสตางค์แดง เหนือสตางค์แดงมีพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีคร่อมอุณาโลมอยู่บนช่อ
ชัยพฤกษ์มีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ ากัด และดาวห้าแฉก 
ข้างละสี่ดวง อยู่ในแถบปลายตรง 
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  ความหมายของภาพ 
  -  พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีคร่อมอุณาโลม ปีกและช่อชัยพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของ
กองทัพอากาศ 
  -  สตางค์แดง หมายถึง การสะสมส่วนที่เล็กที่สุดเพื่อให้เกิดเป็นเงินก้อนใหญ่ 
  - ดาวห้าแฉก แปดดวง หมายถึง เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์  มีส านักงานอยู่ที่อาคาร
กองบัญชาการกองทัพอากาศส่วนที่เป็นกรมฝ่ายอ านวยการซึ่งมีแปดกรม  
   - ไม่จ ากัดสีและขนาด 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

       ข้อ 2  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
        (2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
        (3)  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
        (4)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
        (5)  ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร 
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
        (6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 ข้อ 3   อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ 
ดังต่อไปนี้ 
        (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
        (2)  จัดหาทุนเพื่อด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (3)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
        (4)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
        (5)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
      (6)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
        (7)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความ
เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
        (8)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
        (9)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
        (10)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก าหนด 
        (11)  ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
        (12)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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        (13)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
       (14)  ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด 
       (15)  กระท าการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้ เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง จ าน า
หรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด 3 
ทุน 

       ข้อ 4   ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
        (1)  ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
        (2)  รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
        (3)  กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
        (4)  สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ 
        (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 

  ข้อ 5   การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 6  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก 
ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
        เงินได้รายเดือนตามความในวรรคหนึ่ง หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงาน เจ้าสังกัด รวมถึงเบี้ยหวัด บ านาญ  
และบ าเหน็จรายเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนด หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น
เป็นครั้งคราวนอกเหนือจากการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยสมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
        สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้น ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ เว้นแต่การถอนหุ้นคืน
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
       ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้ 
สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะ
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น   

 ข้อ 7   การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้ 
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน ยกเว้นสมาชิกที่โอน หรือย้าย  
หรือออกจากราชการหรืองานประจ า หรือโอนหรือย้ายไปรับราชการหน่วยงานอ่ืนในกระทรวงกลาโหม ตามข้อ 43 
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ที่สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนได้ และมีความประสงค์ช าระค่าหุ้นรายเดือน ให้สมาชิกรายนั้นน าส่ง  
ค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือตามท่ีตกลงไว้กับสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 8   การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบ
เดือนหรือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น และไม่มีภาระผูกพันอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ า
ประกัน จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 9   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 10  การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและ
ไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้  
        คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจาก 
การเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น  
        เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิก ไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา  
        สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้น ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิก 
รายนั้นถืออยู่ 
    ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย  
และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 11  คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 
        (1)  ต้องพ้นจากราชการหรืองานประจ า 
       (2)  ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
        (3)  ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

 
หมวด 4 

การด าเนินงาน 

       ข้อ 12  การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
       ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

  



 (ร่าง)  

การให้เงินกู้ 

       ข้อ 13  การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ 
        (1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
        (2)  สหกรณ์อ่ืน  
        การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้
ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
        ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้  
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
ด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
        การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ ์
        สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

 ข้อ 14  วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ 
เพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
        ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

 ข้อ 15  ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
            (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน  
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (2)  เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือการอันจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            (3)  เงินกู้พิ เศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้  
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการด าเนินการ
อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุวัตถุประสงค์แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 16  ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน
ในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด หากผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการอาจใช้
ดุลยพินิจโดยถือว่าเงินกู้รายนั้นเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้าก็ได ้



 (ร่าง)  

       หลักประกันส าหรับเงินกู้บกพร่อง หมายถึง กรณีผู้ค้ าประกันเงินกู้ของผู้กู้รายใดตาย 
หรือขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 42 หรือสมรสกับผู้กู้ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรที่
จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไปได้ หรือที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นควรให้ผู้กู้ด าเนินการแก้ไขแต่ผู้กู้ไม่ด าเนินการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
           ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
       (1)  เมื่อสมาชิกผู้กูอ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
        (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้
นั้น 
        (3)  เมื่อผิดนัดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
          กรณีผู้กู้ไม่สามารถช าระเงินงวดช าระหนี้ได้ ให้ผู้กู้มีค าขอลดจ านวนเงินช าระหนี้และ
ขยายจ านวนงวดช าระหนี้เป็นหนังสือ พร้อมหลักฐานความยินยอมของผู้ค้ าประกัน ต่อคณะกรรมการเงินกู้ตาม
ข้อ 68 (4) เมื่อคณะกรรมการเงินกู้สอบสวนและเห็นสมควรให้การช่วยเหลือผู้กู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ให้การช่วยเหลือผู้กู้ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
        กรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ ให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ตามจ านวนงวดและครบจ านวนเงินตามหนังสือกู้ที่ผู้กู้ท าไว้กับสหกรณ์  หาก 
ผู้ค้ าประกันไม่สามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ ให้ผู้ค้ าประกันมีค าขอลดจ านวนเงินช าระหนี้รายเดือนและ  
ขยายจ านวนงวดช าระหนี้ เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจให้  
การช่วยเหลือผู้ค้ าประกันตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  

 ข้อ 18  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่) 
        ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

      ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด โดยให้ค านึงถึง  
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

       ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือ 
การค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้อง  
เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 



 (ร่าง)  

   ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันเดิมไปก่อน 

 ข้อ 21  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ 
โดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
      ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 20 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

       ข้อ 22 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
        (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจ านอง ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการด าเนินการผู้ที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน  
        (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย 
        อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้นต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญด้วย 

 ข้อ 23  การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควรเพ่ือให้
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (1)  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์
       (2)  การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระท าที่ส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณี
อันจ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

 ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ท าบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
        ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับ
เหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวัน นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
        ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
    วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี  

  ข้อ 25  การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการต้องน าเสนอ
งบการเงินประจ าปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี 



 (ร่าง)  

        คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปี
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ ่
        อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงินประจ าปี 
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 26  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  สหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  
ซึ่งทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการ
เกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก และจัดท าสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
        สหกรณ์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
        ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
       สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ใน
ระหว่างเวลาท าการ แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

       ข้อ 27  การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดย  
ผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

 ข้อ 28  การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
รายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์  
         ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามค าสั่งและอ านวยความสะดวกให้ 
ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ค าชี้แจงตามสมควร 

 ข้อ 29  การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล ตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

       ข้อ 30  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุน



 (ร่าง)  

ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  
        ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่งนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 
        (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
        ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ด
ของเดือนมีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ด
ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
        (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
       (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
        (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
        (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
        (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
        (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
        (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
        (9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
        การใช้จ่ายทุนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก าหนดระเบียบ
ส าหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ  
 

ทุนส ารอง 

        ข้อ 31  ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้น าเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้น
สมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
            จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนด 
อายุความก็ให้สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
            ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 30 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี 
หรือปรากฏว่าจ านวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็น 
ทุนส ารองทั้งสิ้น 

 ข้อ 32  สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ 
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 



 (ร่าง)  

        ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร
เข้าบัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

       ข้อ 33  สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
         (1)  ผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ และได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะ
ถือครบถ้วนแล้ว  
         (2)  ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  
ได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 34  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
        (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (2)  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
        (3)  เป็นข้าราชการประจ าการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการของกองทัพอากาศที่
เจ้าสังกัดไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์นี้  
        (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
        (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

 ข้อ 35  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 39) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีบังคับบัญชา
หน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า หรือนายทหารฝ่ายเสนาธิกา รหรือ
นายทหารฝ่ายอ านวยการ ชั้นยศนาวาอากาศเอกขึ้นไป คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า หรือชั้นยศ นาวาอากาศเอกข้ึนไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
        เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น 
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ 
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
        ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่  
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 ข้อ 36  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

 ข้อ 37  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิก 
  



 (ร่าง)  

         (ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
                (1)  เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
                (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
                (3)  เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ที่มีคุณสมบัติตามที่สหกรณ์
ก าหนด หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
                (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                (5)  สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
        (ข)  หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
                (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
                (2)  เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
                (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
                (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
                (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 ข้อ 38 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอ  
โอนสภาพสมาชิก ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

 ข้อ 39  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 34 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในข้อ 35 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
        การรับโอนเงินค่าหุ้นและการช าระหนี้สินที่สหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์

 ข้อ 40  การเปลี่ยนแปลงยศ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมี 
การเปลี่ยนแปลงยศ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 
หรือในโอกาสแรกที่กระท าได้  

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

      ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  
        ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว
ก็ต้องท าเป็นหนังสือตามแบบในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้  และให้ถือว่าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับ
ก่อนเป็นอันยกเลิก 
          เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองทราบ 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ 



 (ร่าง)  

หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มสีิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 47 และข้อ 48 
        ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ ภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่
ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มี
สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

       ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
        (1)  ตาย 
        (2)  ลาออก 
        (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
        (4)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
        (5)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท าโดย
ประมาท 
        (6)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 34   
        (7)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ 

 ข้อ 44  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกที่ ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือ 
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ อาจลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้  โดยท าหนังสือแสดงความจ านงต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการท าการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์ และอนุญาตแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นออกจากสหกรณ์ได้ 
         คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการหรือรอง
ผู้จัดการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
หนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
        ส าหรับผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่อีก
ได้ ต้องลาออกมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันลาออกครั้งหลังสุด    

 ข้อ 45  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
         (1)  ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 



 (ร่าง)  

        (2)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
        (3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
        (4)  ผิดนัดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
        (5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน ต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 
        (6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
        สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้
ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  
ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 46  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ตามข้อ 45 หรือมีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

 ข้อ 47  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) (3) หรือ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้
ก่อนสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
        ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
        ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
        ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (6) และ (7)  สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา  
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อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
            ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ย
โดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ   
            เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้วในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 ข้อ 48  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 47 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

       ข้อ 49  ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

       ข้อ 50  การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญได้ปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 51  การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 
       (1)  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  
       (2)  นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
        (3)  สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เพ่ือพิจารณา 
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
       (4)  สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
       คณะกรรมการด าเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  ข้อ 52  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้น 
เป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออ่ืนๆ ก็ได้ 
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
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เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
ทราบด้วย   
 ข้อ 53  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

 ข้อ 54 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามข้อ 53 วรรคหนึ่ง ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึง  
ที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อ 53 วรรคหนึ่ง ก็ให้งดประชุม 

  ข้อ 55  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 
         (1)   รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์   และวินิจฉัย 
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
        (2)  เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
        (3)  อนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
        (4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการ และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
        (5)  ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
        (6)  ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ 
        (7)  อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุง
การด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
        (8)  ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ และที่ปรึกษา 
        (9)  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
       (10)  เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ 
        (11)  รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
        (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือหรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
      (13)  ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (14)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 
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หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 56  คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการ 
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน  
การฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
        การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าโดยวิธี เปิดเผย และให้กรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ
คนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 
หรือประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน 
หรือผู้จัดการ ท าการแทนก็ได้ 

 ข้อ 57  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
        (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
        (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที ่
        (5)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (6)  ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
        (7)  ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ ฟ้องด าเนินคดีในทาง
แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค า พิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย  
        (8)  เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

 ข้อ 58  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
  (ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 (ร่าง)  

        (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
        (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
        (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ข)  รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
         (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
         (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
         (3)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ค)  เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
         (1)  จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ทุกครั้ง 
         (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
         (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
         (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ง)   เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
        (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
        (2)  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

  ข้อ 59  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะ  
ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก 
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 
        เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่
ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
        กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 
        ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  



 (ร่าง)  

 ข้อ 60  การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
        (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
        (2)  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
        (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
        (4)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 57  
        (5)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
        (6)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล 
        (7)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
        ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
        เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด าเนินการมีเหตุ
ตาม (7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ ทั้งหมด 
ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 
        กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  
ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในต าแหน่ งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

 ข้อ 61  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 60 (6)) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าใน
เวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่
จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
            ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อน เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มี  
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้น 
ท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
            กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 ข้อ 62  การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
     ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการด าเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และ
เรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
ทุกคราว 
   ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 



 (ร่าง)  

 ข้อ 63  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์กับ  
ทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
       (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
       (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ ์
       (3)  พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
       (4)  ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ าประกัน
ในฐานะส่วนตัว 
      (5)  ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
      (6)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
      (7)  เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
       (8)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
       (9)  เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
      (10)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
       (11)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
       (12)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
       (13)  พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
      (14)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
       (15)  เชิญบุคคลที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้
ตามท่ีเห็นสมควร  
     (16)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
      (17)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
       (18)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
       (19)  พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 



 (ร่าง)  

       (20)  ฟ้อง ต่อสู้หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
       (21)  พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก าหนดไว้ 
      (22)  อ านาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

 ข้อ 64  ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์หรือสมาชิก  
 

คณะกรรมการอื่น 

 ข้อ 65 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
จากคณะกรรมการด าเนินการ จ านวนเจ็ดคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง รองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละหนึ่งปี 
        ให้คณะกรรมการอ านวยการจัดให้มีการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
        ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
        ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

 ข้อ 66  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
        (2)  ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
        (3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
        (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ ์
        (5)  ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
        (6)  พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 



 (ร่าง)  

         (7)  จัดท าแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
        (8)  ท านิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

 ข้อ 67  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการด าเนินการ จ านวนสามคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ และให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละหนึ่งปี 
           ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  
           ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
           ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป 

 ข้อ 68  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
         (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีให้เงินกู้นั้น 
         (2)  ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใด เกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
        (3)  ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
        (4)  รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ ขอผ่อนผันเวลา
การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เงินกู้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่า
ตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามข้อ 57 (6) 
 

คณะอนุกรรมการ 

 ข้อ 69 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจ านวนห้าคน โดยมีต าแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

   คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

   คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

   ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 



 (ร่าง)  

   ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

 ข้อ 70  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ านาจ
และหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

   (1) ศึกษา วิเคราะห์  และก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

   (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   (3) ประเมิน ติดตาม ก ากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

   (4) ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
   (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี 
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 ข้อ 71 คณะอนุกรรมการอ่ืน ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมี
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ 
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 
 

ประธานในที่ประชุม 

 ข้อ 72 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
        ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
         ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือต าแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธาน
ในที่ประชุม  
  



 (ร่าง)  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

  ข้อ 73  การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
สมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
        ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออก
เสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ 74 การวินิจฉัยปัญหา การวินิ จฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ ประชุมใหญ่  หรือที่ ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
        (1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
        (2)  การควบสหกรณ์ 
        (3)  การแยกสหกรณ์ 
        (4)  การเลิกสหกรณ์ 
        การอ่ืนใดที่ข้อบังคับนี้ก าหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติเป็นไป
ตามข้อก าหนดนั้น 
       ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไม่ได ้
 

รายงานการประชุม 

 ข้อ 75  รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือ 
การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ แล้วแต่
กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการต้องจัดท าให้แล้วเสร็จไม่เกินสามสิบวัน 
 

หมวด 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 ข้อ 76  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์  
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 57 หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียก
ให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
        ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่  
ดังก าหนดไว้ในข้อ 78 เป็นลายลักษณ์อักษร 



 (ร่าง)  

        ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ต าแหน่งของผู้จัดการ 

 ข้อ 77  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการก าหนดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ 78  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
       (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์ 
        (3)  รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
        (4) ตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ ์
        (5)  จัดท ารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลปีละหนึ่งครั้ง 
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ 
        (6)  จัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
        (7)  ตรวจสอบการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โ ดย
ครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
        (8)  จัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
        (9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น   
         (10)  จัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 
        (11)  จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
อ านวยการพิจารณา  
          (12)  จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ ่
        (13)  เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
        (14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
        (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของ 
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
        (16)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 



 (ร่าง)  

        (17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการก าหนด 
        (18)  ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ 
ค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
        (19)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน หรือ
คณะอนุกรรมการของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 ข้อ 79  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับ
สหกรณ์ก าหนด 
   (4)  มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงาน เมื่อสิ้นรอบปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่มี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการพิจารณาจ้างเป็นคราวๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ ์
  (5)  คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ออก หรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
  (6)  ถูกเลิกจ้าง 
  (7)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใดๆ อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือ 
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการของสหกรณ์ 

 ข้อ 80  การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการน าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  

 ข้อ 81 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

 ข้อ 82  การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดท างบการเงินของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

 ข้อ 83  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 57 
(1) ถึง (7) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 84 การพ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่  
 

  



 (ร่าง)  

หมวด 9 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 85  ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลซึ่ งทรงคุณวุฒิ ที่ มีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้ จ านวนไม่เกินห้าคน เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการ
ด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
               ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับ ให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดง
ไว้ในรายงานประจ าปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ 86  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ ประชุมใหญ่ เลือกตั้ งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่ งเป็น 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
จ านวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคล  

 ข้อ 87  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เพ่ือน าเสนอชื่อผู้ที่ผ่าน 
การคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมา
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคล 

 ข้อ 88  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในต าแหน่ งได้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
        ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   
        กรณีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 89 (2) (3) 
(4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
        กรณีผู้ตรวจสอบกิจการส ารองแทนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ
ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมวิสามัญเพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่และนับวาระการด า รง
ต าแหน่งต่อจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 



 (ร่าง)  

 ข้อ 89  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        (1)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
        (2)  ตาย 
        (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการด าเนินการและ
ให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
        (4)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   
        (5)  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
 ข้อ 90  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการใน 
การด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
         (1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
         (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
        (3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
         (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า   
         (5)  ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือผู้สอบบัญชี 

 ข้อ 91  การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรประจ าเดือนและประจ าปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมาเข้าร่วม
ประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
        กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์
มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์ 
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข และ 



 (ร่าง)  

ให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 2 โดยเร็ว 
        ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องข้อสังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

 ข้อ 92 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รั บ 
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
       การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ 93  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
        (1)  อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการให้ค าชี้แจงตอบ  
ข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้ งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
         (2)  ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ าเดือนและจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ทุกครั้ง  
         (3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้ 
การด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

หมวด 10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 ข้อ 94 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
         (1)  ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป
ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
         (2)  คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณา
เรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น  
ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น 
               กรณีที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 
         (3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ 
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
         (4)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ
หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 



 (ร่าง)  

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

  ข้อ 95 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่างๆ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
        (2)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
        (3)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคลอ่ืน 
        (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
        (5)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
        (6)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
        (7)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
        (8)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
        (9)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   (10)  ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสวัสดิการของสมาชิก 
        (11)  ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
        (12)  ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก  
        (13)  ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
        ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน
จึงจะใช้บังคับได้  
        ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้ว ให้ส่งส าเนาให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

 ข้อ 96  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใดๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 และข้อ 95 (4) และ (5) แต่มิได้รับ
ช าระตามเรียกคณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

 ข้อ 97 การตี ความในข้ อบั งคั บ  ถ้ ามีปัญ หาเกี่ ยวกับการตี ค วามในข้อบั งคับ ข้อ ใด  
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยนั้น 

 ข้อ 98  ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 
        การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือเสียงข้างมากของ
สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 

 



 (ร่าง)  

 ข้อ 99  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระ
บัญชีโดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและ
ช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่าย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
         (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
         (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
         (3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 30 (2) 
         เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30 (4) ในปีนั้น 
        ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 
  ข้อ 100 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 101 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ 
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตาม
ข้อบังคับนี ้
 
 
 
 
 
 


