
หนา 1 

 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   จํากัด 

พ.ศ. 2543 ( ฉบับปรับปรุง ป 2562 ) 

 

 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ  1.  ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 

CHUMPHON  PROVINCIAL PUBLIC HEALTH SAVING  AND CREDIT 

COOPERATIVE, LIMITED. 

ประเภท  สหกรณออมทรัพย 

       ** ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขที่  91/12-14   ถนน    -     หมูที่  10  ตําบล  นาทุง   อําเภอ  เมือง 

   จังหวัด    ชุมพร 

ท่ีตั้งสํานักงานสาขา   เลขที่    -     ถนน    -     หมูที่   -  ตําบล    -     อําเภอ  - จังหวัด     -                               

 สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจงให 

นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่

สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณต้ังอยูเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 

 (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ) 

          วงกลมในรูปงูพันคบเพลิง (สัญลักษณกระทรวงสาธารณสุข) 

          วงกลมนอก มีขอความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด 

 

 

หมวด 2 



หนา 2 

 

วัตถุประสงค 

 

 ขอ  2.  วัตถุประสงค     สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง   

อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 

(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก    

กิจการของสหกรณ 

(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(11) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

กําหนด 

(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(15) รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืน 

เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(16) กระทําการตาง ๆ   ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ    เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู  ยืม เชาหรือ   

ใหเชา  เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ   โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย   

จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 



หนา 3 

 
**  ขอ 5 การถือหุน  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2548  

(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือ

บุคคลอ่ืนใด 

(19) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 

สหกรณ 

(20) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก 

 

หมวด 3 

ทุน 

ขอ  3.  ท่ีมาของทุน     สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

(6) รับเงินรายไดจากการดําเนินธุรกิจหรือกิจการอ่ืน 

 

หุน 

ขอ  4.  การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

         **  ขอ  5.  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปน

สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน   ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินที่จายควบกับ      

เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได  



หนา 4 

 
**  ขอ 7 การการงดชําระเงินคาหุนรายเดอืน  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระ

หน้ีแกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 

 ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน     การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน    ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได 

รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ  ทุกเดือน 

 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกน้ัน      

ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได   โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของ

ตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

        ** ขอ  7.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา   240  เดือน  หรือ    

เปนจํานวนเงินไมนอยกวา   300,000.-  บาท (สามแสนบาทถวน)  และไมมีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระ

เงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว 

ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

 ขอ  9.  การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

การใหเงินกู 

 ขอ 10. การใหเงินกู เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

     (1)  สมาชิกของสหกรณ 

     (2)  สหกรณอ่ืน 



หนา 5 

 

         การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคับน้ี  และตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู

หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงงวดชําระหน้ีสําหรับ

เงินกู  การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

        การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน

เหลือจากการใหกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

        สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินสหกรณน้ี ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของ

สหกรณที่กําหนด 

ขอ  11.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ    จะใหไดแตเฉพาะ

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย

ที่ใหเงินกูน้ัน 

ขอ  12.  ประเภทแหงเงินกู    สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  

และ  มีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย   เพื่อการอัน 

จําเปน  หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันได     

ตามระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ   เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู   เพื่อ 

สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร   โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง

ของเงินกูประเภทน้ี   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

ขอ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา 
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ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง    ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน        

โดยสิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให 

เงินกูน้ัน 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง    

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อสมาชิกผูกู  คางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา 

ถึงสองเดือน   หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ

หน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปน

งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู ตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได  แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวน

งวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ 

 ขอ  15.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกู   หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน

ประสงค  จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือให  

สหกรณทราบ   และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปน

สมาชิกอยูตามขอ  43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  

ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะ

ไดรับ 
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**  ขอ 19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณฯ  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

 ขอ  17.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหน่ึง ๆ  ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ 

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ 

การค้ําประกันสําหรับปใด   ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ  18.  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือ    

ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอ่ืนใด    สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ  17 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

            ** ขอ  19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ 

กรรมการ หรือผูจัดการที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติมอบหมาย อยางนอยสองคนใหลงชื่อรวมกัน

สําหรับการทํานิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุกประเภท การเบิกถอนเงิน ตรา

สารหน้ี ตราสารการเงินทุกชนิด รวมทั้งหนังสือมอบอํานาจ  

(2) ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการลงชื่อในเอกสารประกาศ  

คําสั่ง ระเบียบของสหกรณ และเอกสารอ่ืนที่เปนการติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือกับ

สมาชิกของสหกรณ แตการลงชื่อของรองประธานกรรมการหรือเลขานุการจะกระทําไดก็แตเฉพาะ

เพื่อการปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการเทาน้ัน 

(3) ผูจัดการสหกรณหรือเจาหนาที่สหกรณที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ สําหรับเอกสาร 

การรับฝากเงิน ถอนเงินของสมาชิก และเอกสารอ่ืนที่ใชภายในสํานักงานสหกรณ แตถาผูจัดการเห็น

วาการลงนามในเอกสารไปยังบุคคลภายนอกจะไมมีผลผูกพันสหกรณ ก็ใหมีอํานาจลงนามใน

เอกสารน้ันได   

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณตามความในขอ (1) (2) และ(3) ตองประทับตราของสหกรณ 

เปนสําคัญดวย ยกเวนการสั่งจายเช็คของสหกรณหรือใบรับเงินท่ีสหกรณออกให 

 ขอ  20.  การเงินของสหกรณ      การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ   ใหอยูในความ

รับผิดชอบของผูจัดการ  ทั้งน้ี  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  21.  การบัญชีของสหกรณ     ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน     สําหรับเหตุอ่ืน 

ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการน้ัน    และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ    ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันที่  31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ  22.  การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล   ซึ่งผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ   ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชี 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม

ใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

 อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้งขอบังคับ 

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง

เสียคาธรรมเนียม 

 ขอ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด

รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ

แตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจาก

จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
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**  ขอ 27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ  และกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่ง

คงใชอยูกับขอบังคับ และระเบียบของสหกรณที่ไว ณ สํานักงานสหกรณ สมาชิก และผูสนใจอาจขอตรวจดู

ได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ  24.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึง

คร้ัง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบ

บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

 ขอ  25.  การกํากับดูแลสหกรณ     นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 

สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเปน

หนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่  

หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ    หรือใหสงเอกสาร

เกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ

ระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้งน้ี ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจง

แกผูปฏิบัติการตามสมควร 

 ขอ  26.  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ

ตอหนวยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานน้ันกําหนด 

 

กําไรสุทธิประจําป 

           ** ขอท่ี  27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เมื่อสิ้นปทางบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

     กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ันที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก  แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน 
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กฎกระทรวง  โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปน

ผลตาม (4) ออกจายเปนปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตอง    

ไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

         ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหคํานวณนับต้ังแตวันที่สมาชิกไดชําระคาหุนเปนตนไปจนถึงวันสิ้น

ปบัญชี   

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 

เวนแตสมาชิก ที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉลี่ย

คืนสําหรับปน้ัน เวนแต การผิดนัดมิไดเกิดจากกระทําของตนเองเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ       

ไดสอบสวนแลวมีเหตุผลควรเชื่อไดวาก็ใหรับเงินเฉลี่ยคืนได 

(3)   เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4)  เปนทุนรักษาระดับปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยู 

ในวันสิ้นปน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงิน  

ปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ 

ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกิน   

รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ    

    (7)   กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

 

ทุนสํารอง 

 ขอ  28.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ  27   แลว   บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด  ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ 

ทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ    

ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม

ขอ  27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี   

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
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**   ขอ 31  คุณสมบัติของสมาชกิ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559 

***  ขอ 32 การเขาเปนสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2562 

 ขอ  29.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

 ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี 

ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม   

 

หมวด 5 

สมาชิก 

 ขอ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณน้ีคือ 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได 

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ 

ไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

         ** ขอท่ี  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

         (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

        (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

      (3)   เปนขาราชการ  หรือพนักงานของรัฐ  หรือเจาพนักงานของรัฐ  หรือขาราชการบํานาญ   

หรือลูกจางประจํา  หรือลูกจางชั่วคราว ประเภทพนักงานกระทรวง   และลูกจางชั่วคราวประเภท 

เงินบํารุง  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือ  ศตม.ชุมพร  หรือขาราชการในสังกัด

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณน้ี   

          (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

       (5)  มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

          *** ขอ 32.  การเขาเปนสมาชิก  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวา

ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจง

ผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตาม

จํานวนที่จะถือใหครบถวน  แลวเสนอเร่ือง  การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัครรองขอ ก็ให  

คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  

 สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณฯแลว หากจะสมัครเปนสมาชิกใหม ตองลาออกมาแลวไมนอยกวา 180 

วัน จึงมีสิทธิ 
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 ขอ  33.  คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  

คนละ   100  บาท   คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

 ขอ  34.  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน  เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวา      

ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังน้ี 

(1)   เขารวมประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2)   เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3)   เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

(4)   ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5)   สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิก  มีดังน้ี 

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2)   เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 

(3)   สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เข็มแข็ง 

(4)   สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5)   รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

 ขอ  35.  สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกที่ยาย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค 

จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับ      

เขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความ

ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และ  เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม 

สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก  (ถามี)  ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการ    

ที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย  หรือโอนมารับราชการ 

ในสังกัดตามขอ 31 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เมื่อไดปฏิบัติ

ตามขอกําหนดใน ขอ  32  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ  34  ทั้งน้ี  เมื่อสหกรณที่ตน

เปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 
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 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตาม            

ที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ  37.  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติและ  

ที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  38.  การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อให

เปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ังผูรับโอน

ประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

 เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะ

จายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผูตาย

มีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมา

แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ทั้งน้ีตาม

ขอกําหนดในขอ  44  วรรคแรกและขอ  45 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

ไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับ

เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําให

สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ

เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  40.  การลาออกจากสหกรณ      สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน

อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือ

วาออกจากสหกรณได 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการอํานวยการ หรือประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   

ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบดวย 

 ขอ  41.  การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือ 

หุนคร้ังแรกตามขอ  36 

(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด   ทั้งน้ี 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา   

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   

หรือ   ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ 
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เมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน 

ในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือประพฤติการใด ๆ   อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต 

แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ    ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตนน้ี  

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู

ทั้งหมดในขณะน้ันแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให

เปนที่สุด 

 ขอ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา 

เพราะเหตุใด ๆ   ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 อน่ึงใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของกันเสนอที่ประชุมกลุม

ทราบโดยเร็ว 

ขอ  43.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิกที่

โอน หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 31 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตาย  

หรือ   เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิได

ลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  

โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ  สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบ

ของสหกรณ 

 ขอ  44.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก    

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1), (2), (3) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย  

บรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงิน      

เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ัน ผูมีสิทธิ

ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกให

จายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวย ในเมื่อ
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**  ขอ 45  ความรับผิดในหน้ีของสมาชิกตอสหกรณ  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ที่ประชุมใหญ  มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  

สหกรณจะจายคืนให ตามระเบียบของสหกรณ 

 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก

ภาพเน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิดน้ัน 

คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  39 (4)    สหกรณจะจายคาหุน    เงินรับฝาก   

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงินปน

ผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

 **  ขอ 45.  ความรับผิดในหน้ีของสมาชิกตอสหกรณ  

      สมาชิกตองชําระหน้ีใหสหกรณโดยพลัน เมื่อหน้ีถึงกําหนดชําระ หากมีความเสียหายที่เกิดแก

สหกรณอันเน่ืองมาจากการผิดนัดชําระหน้ีของสมาชิกผูใด สมาชิกผูน้ันตองรับผิดในความเสียหายน้ันกอน 

หน้ีเชนวาน้ีใหรวมถึงหน้ีที่สมาชิกตองรับผิดชอบในฐานะผูค้ําประกันหรือหน้ีอันเกิดจากการกระทําละเมิด

แกสหกรณ 

         หน้ีที่ผิดนัดและสหกรณมีหนังสือแจงใหสมาชิกชําระหน้ีภายในกําหนดเวลาใดแลวถาไมชําระ

ภายในเวลาที่กําหนดโดยมิไดรับการผอนผันจากสหกรณ สหกรณยอมใชสิทธิหักกลบลบหน้ี กับเงินปนผล 

เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืน ๆ ที่สมาชิกพึงไดรับจากสหกรณได  

 ขอ  46.  กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกขึ้น  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรม

ของที่ประชุมกลุม  การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และ

การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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**  ขอ 49 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 

 ขอ  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน   

จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

        ** ขอ  49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี    

         (1)   เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

         (2)  เจาหนาที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครใจ และขาราชการ  สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในจังหวัดชุมพร ที่ทํางานดานสาธารณสุข   

         (3)   เปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ   

        (4)   เปนผูที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

        (5)   เปนผูที่มีความประสงคจะทําธุรกิจหรือใชบริการสหกรณ 

ขอ  50.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ    ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา 3 คนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา    ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ  49    ทั้งเห็นเปน

การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ขอ  51.  คาธรรมเนียมแรกเขา      ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา     

ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน  100  บาท   คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายไดของ

สหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ  52.  การใหบริการ      สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่

เห็นสมควร   แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ทั้งน้ี  ประเภทของสหกรณ  

หลักเกณฑ  ขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอ่ืน ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบริการ  

ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 



หนา 18 

 **  ขอ 53 สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชกิสมทบ แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ.2546  

              ** ขอ  53.  สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ     สหกรณอาจกําหนดในขอบังคับใหสมาชิก

สมทบไดรับสิทธิ ไมมากกวาหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) อาจถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด ที่ 

สหกรณมีอยูในขณะน้ัน และมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุน 

ที่ตนถือ 

(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย 

(3) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน  

และ/หรือเงินฝาก ที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในขณะน้ัน 

(4) มีสิทธิไดรับสินเชื่อจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน  

และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในขณะน้ัน 

(5) เงินกูและสินเชื่อที่สมาชิกสมทบไดรับตามขอ (3) และ (4)  เมื่อรวมกันแลวก็ตอง 

ไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในขณะน้ัน 

(6)    คําวา  “สินเชื่อ”   ตามขอ (4)   ในที่น้ี สหกรณจะใหไดเฉพาะที่เปนธุรกิจการเงิน 

เทาน้ัน ไดแก  การใหเงินกูแกสมาชิกทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2)   เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 

(3)   ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปน 

องคกรที่เข็มแข็ง 

(4)   อุดหนุนสหกรณดวยความภักดี ซื่อสัตย และเสียสละ เพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

 สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ ดังตอไปน้ี 

(1) ออกเสียงลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ 

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ 
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**  ขอ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

** ขอ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  

ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 

(2) เปนคนวิกลจริต หรือเปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ    และไดรับอนุญาตแลว 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

(7) สมาชิกสามัญของสหกรณซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับสมาชิกสมทบ ตองขาดจาก 

สมาชิกภาพ ตามขอ 39 (2) (3) (4) (5) (6) ใหสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 

ขอ  55.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดงความ

จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา

เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม

ความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ  56.  การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ  

ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนภายในระยะเวลา     

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก  
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หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสิน ตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน

ในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติใด ๆ  อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดง

ตนเปนปฏิปกษ หรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนน้ี และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม แหงจํานวนกรรมการ

ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให

เปนที่สุด 

 ขอ  57.  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และท่ีอยู     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ือง

ชื่อ  สัญชาติและที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ขอ  58.  การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน        

เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน  มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือต้ัง

ผูรับโอนประโยชนดังวาน้ี ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็

ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

 เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ

สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่

สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคล

ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวน้ัน  ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ  59  วรรคแรกและขอ  60 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ ภายใน

กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตร            

ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย             

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน     

สี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
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ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดี            

ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

ขอ  59.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

คางจาย  บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอม

ดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  

โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ

ปที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน

สําหรับปที่ออกน้ันดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  

สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ    

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน 

คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ54 (3)สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนให              

ตามกฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5),(6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน       

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา         

อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป   โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ     

ไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได   สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

 ขอ  60.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงิน 

ของสมาชิกสมทบตามขอ 59  น้ัน   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ 

ออกกอน 

 ขอ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก

สหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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**  ขอ 64  การประชมุใหญโดยผูแทนสมาชิก  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

หมวด  7 

การประชุมใหญ 

ขอ  62.  การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม

ใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ    เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ    

และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

 การประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงคร้ังภายใน 

หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 ขอ  63.  การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด 

ก็ได  แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกิน

กึ่งหน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวัน

นับแตวันที่สหกรณทราบ 

 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด    หรือไมนอยกวา 

หาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เมื่อใดก็ได  และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวัน 

ที่รับคํารองขอ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว        

ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

        ** ขอ  64.  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา  3,000 คน  ใหการ   

ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน 

 ขอ  65.  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1)  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 

(2)  วิธีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก อาจกําหนดโดย ตามลักษณะการแบงสวนงานภายใน 

ของหนวยงานตนสังกัดของสมาชิก สภาพทองที่ หรือตามกลุมของสมาชิก โดยใหมีการเลือกต้ัง

ผูแทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณ      

ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อ

ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 
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(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก   

10 คนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน   ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งหน่ึงใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิก

เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ในจํานวนน้ีใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิก 

โดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกต้ังได   

อน่ึง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหน่ึงรอยคนไมได 

(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ 

เลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ  66.  การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 

(2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3)  ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 

(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5)  ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ  67.  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ       ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง    

ไมวาดวยประการใด ๆ   จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของ

จํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง  

และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยูได 

 ขอ  68.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจง

วันเวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีให

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน   และตอง

แจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดียวกัน

กับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ขอ  69.  องคประชุมในการประชุมใหญ         การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
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 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ      

ผูสังเกตการณได    แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกต้ังใด ๆ   ทั้งสิ้น 

 ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 ขอ 70. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกแลวแตกรณี    มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต

วันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหน่ึง

ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือเปนองคประชุม    

แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ  69  วรรคแรก   ก็ใหงดประชุม 

 ขอ  71.  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั้ง

ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิก หรือสมาชิกสมทบเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ   

การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และ

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2)   พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3)   พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4)   รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ 

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ  

กรรรมการอ่ืน ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 

(6)    พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

(7)    อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8)    พิจารณาการแยกสหกรณ 

(9)    กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ 

ดําเนินการ   กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(10)    พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(11)    รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม 
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**  ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2548  

สหกรณที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

(12)    พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนาย 

ทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย 

(13)    กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม 

วัตถุประสงค ของสหกรณ 

 

หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

           ** ขอ  72.   คณะกรรมการดํา เนินการ     ใหสหกรณมีคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ    

ประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน  และกรรมการดําเนินการอีก  14  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ

เลือกต้ังจากสมาชิก 

 วิธีการดําเนินการเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย การสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกผูไดรับการ

สรรหาอีกคร้ังหน่ึง 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึง

หรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศให

ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

ที่กระทําโดยทุจริต 

(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง 

กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

ตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา 
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สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด   ถึงปที่ เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เวนแตการผิดนัดน้ัน          

มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

 ขอ  73.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก)   ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม         

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ   

อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ข)   รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ 

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ค)   เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)       จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    

ทุกคร้ัง 

(2)       ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง)    เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ  

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
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(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย   

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ  74.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง    

คราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง  ใหกรรมการดําเนินการ

สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 

(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่    

อยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานที่สุด   ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ  ป 

 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ   

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกิน    

หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ        

ติดตอกัน 

 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกต้ัง

ใหม    อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 ขอ  75.  คณะผูจัดตั้งสหกรณ  เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลวใหคณะผูจัดต้ังสหกรณ  

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญ

สามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

 ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับ

เลือกต้ัง 

 ขอ  76.  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด   

ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก 

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
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(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให

เปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหที่ประชุม

ใหญ  เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ

ชุดแรก 

ขอ  77.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ    ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง    แต

ถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง

ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ัน      

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ 

เพื่อเลือกต้ังใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาที่แทน

ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง

เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

 ขอ  78.  การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ      

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย 

 ใหประธานกรรมการ    หรือรองประธานกรรมการ    หรือเลขานุการ     เรียกประชุมคณะกรรมการ    

ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเร่ืองที่สําคัญ

อ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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**  ขอ 79  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ.2559  

             ** ขอท่ี  79 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ   

  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย  

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซึ่ง

รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ  ตลอดจนดูแลใหสมาชิก 

ปฏิบัติการตางๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2)  พิจารณาในเร่ืองรับฝากเงิน  การกูยืมเงิน  การใหเงินกู  และการฝากหรือลงทุนเงินของ 

สหกรณ 

(3)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ  และเสนองบดุลและรายงานประจําป 

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

          (4)    เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

          (5)    เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

     (6)   พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง หรือจาง  และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน 

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7)    พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

      (8)    กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

 (9)   จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตางๆ  และบรรดา 

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

      (10)    พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน 

 (11)   พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ 

คณะทํางาน  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12)   พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  

ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13)   พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจนสอดสอง 

ดูแลโดยทั่วไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(14)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน      ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ 

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15)   เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร  เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(16)   ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกลี่ยหน้ีสินของสมาชิกที่มีตอ 

สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบี้ย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย 

อ่ืน ๆ เวนแตในสวนของเงินตนที่สมาชิกกู หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 



หนา 30 

 

   (17)    พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

    (18)    พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ  เพื่อเขาประชุมใหญและ 

ออกเสียงในการประชุมใหญ ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกร

อ่ืน  ซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิกหรือองคกรที่สหกรณรวมทุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑขององคกร

น้ัน ๆ 

(19)    พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รอง 

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

(20)   ฟองหรือดําเนินคดี ประนีประนอมยอมความ ไกลเกลี่ยหน้ีสินของสมาชิกที่มีตอ

สหกรณ ลด งด เรียกเก็บเงินตาง ๆ เชน ดอกเบี้ย คาปรับ คาใชจายในการดําเนินคดี หรือคาใชจาย

อ่ืนๆ เวนแตในสวนของเงินตนที่สมาชิกกู 

     (21)    ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ที่ประชุมใหญมอบหมาย 

 ขอ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     

กระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

จนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  

การบัญชี  หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุให 

สหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอ่ืน 

 ขอ  81.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ   

จํานวนไมเกิน  5  คน  โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ

คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการ

อ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง

ต้ังคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง

เปนอยางนอย   และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 



หนา 31 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

ขอ  82.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

คําสั่ง  ของสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน      

ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให 

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ 

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป 

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอที่ประชุม

ใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ  

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ  

ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  

มอบหมาย 

  ขอ  83.  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จํานวนไมเกิน     

5 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งต้ัง         

คณะกรรมการเงินกูน้ัน 



หนา 32 

 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง   

เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการเงินกูทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม     

คราวถัดไป 

ขอ  84.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ

รวมทั้งขอตอไปน้ี 

(1)   ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(2)   ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ 

สหกรณ และ  เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการ

แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3)   ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4)   สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด 

ชําระหน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาผอนผัน หรือ   เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 ขอ  85.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ  จํานวนไมเกิน 5 คนโดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง และ

เลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ      

ดําเนินการ ซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม

กัน   เดือนละคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา        

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 



หนา 33 

 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ  86.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา 

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ 

สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  โดยใหการศึกษาและ 

อบรมแกสมาชิกและผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน  รวมทั้ง 

ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)     ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ 

(4)     ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิก หรือสมาชิกสมทบถึงวิธีการออมทรัพย   

และการใชจายเงินอยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบ

อาชีพ 

(5)    ศึกษา   และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งใน 

และนอกประเทศ    เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก

สมาชิกตามความเหมาะสม 

(6)     ใหการศึกษา และอบรมสมาชิก  กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และ 

เจาหนาที่ สหกรณ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และอยางมีประสิทธิผล 

(7)    ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ  87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง 

แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ  หรือคณะทํางานตาง ๆ  เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมี

อํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ  88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
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 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ  เปนประธานในที่ประชุม   

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม   ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม

เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม

ตามลําดับ     แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่ง 

เขาประชุมคนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ 

ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก

สมาชิกคนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธาน 

ในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิก 

ซึ่งมาประชุม 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

 ขอ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง

ในที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไมได 

 ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเร่ืองน้ัน        

ไมได 

 ขอ  90.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหา 

ตาง ๆ   ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือ

คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน 

เสียงชี้ขาด  เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

ซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   

(2) การเลิกสหกรณ 

(3)       การควบสหกรณ 

  (4)       การแยกสหกรณ 
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รายงานการประชุม 

 ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก

เร่ืองที่พิจารณา   วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ 

หรือกรรมการอ่ืน ๆ   แลวแตกรณี   อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

หมวด 9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ  92.  การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความซื่อสัตยสุจริต    มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ   

โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจางผูจัดการสหกรณตอง 

ทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

 ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด 

ไวในขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ 

สอบคัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนง

ของผูจัดการสหกรณ 

 ขอ  93.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ   สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณโดยกําหนดระยะเวลา  

หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป   

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา 

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน 

ตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ 

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3)     รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
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(4)     เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไป       

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

(5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน  

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6)    พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ 

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตอง

เรียบรอย 

(7)    เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย 

ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญ 

และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไป 

ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8)    รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง 

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9)    ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)    รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน   และรายงานประจําปแสดงผลการ    

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11)    จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ 

ดําเนินการพิจารณา 

(12)    จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ 

ประชุมใหญ 

(13)    เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14)   ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15)   รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ 

สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
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(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา 

ที่ทางราชการกําหนด 

(18)   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ 

สหกรณมอบหมาย   หรือตามที่ควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ  95.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง

หน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

(1)   ตาย 

(2)   ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)   ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

สหกรณกําหนด 

(4)   อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

(5)   ถูกเลิกจาง 

(6)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 

ไดกระทําการ  หรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรม

อันดีแกประชาชน   หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  96.  การลาออก    ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา

สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณพิจารณาการลาออกน้ัน   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ  97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงต้ังผูจัดการ  หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยได 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตาม 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ    ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังให

ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนคร้ังคราว  ใหรองผูจัดการ  

หรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

 ขอ  99.  การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ    

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน   

ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
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**  ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2561  

 ขอ  100.  เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว   สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง       

เจาหนาที่อ่ืน   โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจําเปนเพื่อ

ปฏิบัติงานในสหกรณ   ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ที่ปรึกษา 

 ขอ  101.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ   และความสามารถเหมาะสมเปนที่ปรึกษา    และ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได 

เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินการทั่วไปของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 

           ** ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิความรู

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณเปนการประจําป กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึง

นิติบุคคล 

    ขอ 102/1 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

(1)  เปนสมาชิกของสหกรณน้ัน หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(2)  ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

    ขอ 102/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ

สหกรณในปบัญชีน้ัน 

(1)  เปนกรรมการของสหกรณน้ัน เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองป

บัญชีของสหกรณ 

(2)  เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน 

(3)  เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนง

ผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(4)  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
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**   ขอ 103  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกจิการ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2561 

(5)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(6)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(7)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

(8)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

(9)  เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

(10)  เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

(11)  เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 

(12) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 

ขอ 102/3  ผูตรวจสอบกิจการตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เปนตน 

ขอ 102/4 ผูตรวจสอบกิจการตองพัฒนาความรูและทักษะดานการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ

และการตรวจสอบกิจการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 102/5 สหกรณอาจเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการเปนการสํารองไว เพื่อใหผูตรวจสอบกิจการที่

สหกรณ เลือกต้ัง สํารองไวสามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกต้ังจากที่

ประชุมใหญพนจากตําแหนง ตามขอ 103/1 

 ขอ 102/6 ใหที่ประชุมใหญของสหกรณ กําหนดคาตอบแทน คาใชจายอ่ืนและคาใชจายเพื่อการ

พัฒนาแกผูตรวจสอบกิจการใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะ

การเงินของสหกรณ 

** ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ   ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาหน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคน

ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงอาจ

ไดรับเลือกต้ังอีกได 
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**  ขอ 104  การดํารงตาํแหนงผูตรวจสอบกจิการ  แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2561  
 

    ขอ 103/1 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

            (1)   ตาย 

            (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

            (3)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

            (4)  นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามขอ 102/1 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 102/2        

            ** ขอ  104.  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสินทั้งปวง

ของสหกรณ  เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ

สหกรณ และขอสังเกต ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนและสามารถปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ 

(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการ

อ่ืน ๆ  เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ขอ 104/1 ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร เพื่อ

สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตและขอ เสนอแนะที่เปนประโยชน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการและที่ประชุมใหญของสหกรณ โดยใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังตอไปน้ี 

(1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวตอไป 
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**   ขอ 105  ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกจิการ  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2561  

(2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่

ประชุมใหญของสหกรณ 

(3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของ

สหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 

ขอ 104/2 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนิน การแกไขของสหกรณ ตามรายงานการ

ตรวจสอบกิจการขอ 104/1 และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณและผลการติดตามของผู

ตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด 

ขอ 104/3 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจงรายงานการ

ตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุม 

ขอ 104/4 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1)  อํานวยความสะดวก ชวยเหลือ ใหคําชี้แจง พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณและทรัพยสินตาง ๆ และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานของ

สหกรณในระหวางเวลาทําการของสหกรณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2)  กําหนดวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

(3)  พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนินกิจการ

ของสหกรณ เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

               ** ขอ 105  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ

สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสยีหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 
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หมวด  10 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  106.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจง 

ไปยังสมาชกิพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการพิจารณา 

เร่ืองที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งมีกรรมการดําเนินการมา

ประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันโดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ัน  ให

ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม     แตถา

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอย

กวาหาสิบคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวา

สามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน   พรอม

ดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มี 

องคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอย

คน  แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัดกับ 

กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณ

อาจแกไขขอความน้ัน   แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ   

หรือ คําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช  และใหผูเกี่ยวของ

ถือปฏิบัติ 
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**   ขอ 107  ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกจิการ  แกไขเพ่ิมเตมิ ( ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.2562  

หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 

**  ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ

ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 

(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 

(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 

(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนสวัสดิการสังคม 

(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

(11)   ระเบียบวาดวยกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ 

(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ     

ใช   บังคับได     สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน

สหกรณกรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

 ขอ  108.  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 107 (3), (4)  แตมิไดรับชําระ

ตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

 ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ     ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ   ใหสหกรณเสนอ    

ปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
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ขอ  110.  ทรัพยสินของสหกรณ       การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจาก     

ที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ   111.  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก     เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ

บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย      

และชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชี     

จายตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ 

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  27 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ

หาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  27 (4)  ในปน้ัน 

  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ  112.  ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณนําบทบัญญัติที่กําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ     

มาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 113.  ระเบียบหรือคําสั่งหรือมติที่ออกโดยอาศัยขอบังคับฉบับกอน ใหยังคงมีผลใชไดตอไป

เทาที่ไมขัดแยงกับขอบังคับน้ี ผูที่เปนสมาชิกอยูกอนขอบังคับน้ีประกาศใช  ใหยังคงเปนสมาชิกตอไปได  

ตามขอบังคับน้ี 

      คณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการที่ เปนอยูกอนขอบังคับน้ีประกาศใชให เปน

คณะกรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการ  ที่มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับน้ี 

  


