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ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

พ.ศ. 2561 
 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 
 

ขอ 1  ช่ือ  ประเภท  สีประจําสหกรณและท่ีต้ังสํานักงาน  

  ชื่อภาษาไทย  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด  

  ชื่อภาษาอังกฤษ  ANAMAI SURIN SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 

  ชื่อยอ   (1)  สอ.อสร. 

     (2)  สอ.อนามัยสุรินทร 

     (3)  Sphcoop 

  สีประจําสหกรณ  สีเขียว  แบบ  Green  Yellow 

  ประเภท   สหกรณออมทรัพย  

  ที่ตั้งสํานักงานสาขา   เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 

      รหัสไปรษณีย  32000 

  ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 130/1 ถนนโพธ์ิราง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร   

     รหัสไปรษณีย  32000 

  ที่ตั้งสํานักงาน  เลขที่ 130/1 ถนนโพธ์ิราง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร   

     รหัสไปรษณีย  32000 

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ  

กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวน   

ราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติม  

ขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย  

  ตราของสหกรณ   ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี  

     (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ)  

     วงกลมลอมรอบชางคูชูงูพันคบเพลิง  

     ชางคู    หมายถึง  สัญลักษณของจังหวัดสุรินทร  

     งูพันคบเพลิง  หมายถึง  กระทรวงสาธารณสุข  
 

หมวด 2 

วัตถุประสงค 

ขอ 2  วัตถุประสงค  

 สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกชวยเหลือตนเองและ 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณและดําเนินการตามขอตอไปน้ี  

(1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย   โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน ม่ันคงและไดรับ

ประโยชนตามสมควร  

(2) สงเสริมการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและชวยตัวเองในหมูสมาชิก  

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 



(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค  

(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร  

(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน  

(7) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  

(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน  

(9) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการสหกรณโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

(10)  ซ้ือพันธบัตรหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  

(11)  ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(12)  ใหสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว  รวมทั้งการจัดสวัสดิการจัดหาที่ดินและหรือที่อยูอาศัยแก

สมาชิกตามสมควร  

(13)  ดําเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของสมาชิก 

(14)  ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(15)  ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(16) รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืนเพื่อสงเสริมและ  ปรับปรุง

กิจการของสหกรณ  

(17)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน  ทั้งน้ี  

รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซ้ือ แลกเปล่ียน  โอนหรือรับโอน  เชาหรือใหเชา  เชาซ้ือหรือ

ใหเชาซ้ือ  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ขายหรือจําหนาย  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก  

ตลอดจนดําเนิน กิจการอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย  

(18) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  

(19)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือบุคคลอ่ืนใด  

(20) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
 

       หมวด 3 

ทุน 
 

ขอ 3  ทุน  

 สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

(1) ออกหุน  

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร  

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน  

(4) สะสมเงินสํารองและทุนอ่ืน ๆ รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให  

 

 

 

 

 
 



หุน 
 

ขอ 4  การออกหุน 

 สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท  

ขอ 5  การถือหุน  

 สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน

ของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพหรือเงินที่จะควบคูกับเงินเดือน  หรือ

คาจางประจํา  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับ

จากทางราชการดวย  

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มขึ้น

อีกเม่ือใด  ก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหา

ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด  

 สมาชิกอาจขอลดจํานวนการชําระคาหุนรายเดือนไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตใน

ปหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได 

 สมาชิกจะโอนหุนซ่ึงตนถือใหผูอ่ืนไมไดและระหวางที่สมาชิกยังไมส้ินสุดลงจะถอนคืนหุนไมได และหามมิใหเจาหน้ีของ

สมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูน้ัน และเม่ือสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยู

มาหักกลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันมาชําระหน้ีแกสหกรณได  และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสุทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 

ขอ 6  การชําระเงินคาหุนรายเดือน  

 การชําระเงินคาหุนรายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินได รายเดือน

ประจําเดือนน้ัน ๆ  ทุกเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณทุกเดือน 

 เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน ตกอยู ใน     

พฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาเงินหุนรายเดือนได  โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน  มิตองชําระคาเงินหุน

รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 7  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  

 สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยหาสิบเดือน  หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนหาหม่ืนบาทและไมมี

หน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  แตในปหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองครั้งไมได         

  กรณีสหกรณไดรับหนังสือแจงอายัดหุนสมาชิกรายใดจากเจาพนักงานที่ปฏิบัติตามคําพิพากษา หรือใชอํานาจตาม

กฎหมาย ถาสมาชิกรายน้ันมีหน้ีสินตองชําระแกสหกรณ อาจของดสงคาหุนรายเดือนชั่วคราวและตองยินยอมใหสหกรณนําเงินสวน

ที่หักไวเพื่อถือหุนน้ันสงชําระหน้ีเพิ่มเติมจากการชําระตามงวดปกต ิ

ขอ 8  การแจงยอดจํานวนหุน  

สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  

 

 

 

 

 

 
 



หมวด 4 

การดําเนินงาน 
 

ขอ 9  การลงลายมือช่ือ  

 การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ีใหปฏิบัติ  ดงัน้ี  

 (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานองซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝาก

สหกรณและในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการหรือเหรัญญิก

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเปนสองคน  

 (2) การรับฝากเงินใบรับเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  

และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

 อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินของสหกรณน้ัน ตอง

ประทับตราสหกรณเปนสําคัญดวย  

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
 

ขอ 10  วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  

 ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ํ าประกันสําหรับปหน่ึงๆ ไวตามที่ จําเปนและสมควรแกการ         

ดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด ก็ให ใช       

วงเงินกูหรือกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง  

ขอ 11  การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน   

 สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตองอยูในวงเงินกูยืมและการค้ําประกันประจําปตามขอ 10 
  

การรับฝากเงิน 
 

ขอ 12  รับฝากเงิน  

 สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประจํา  จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมี

สมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงินน้ัน  ทั้งน้ีตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก  ดอกเบีย้  การถอนเงินฝากและขอกําหนดอ่ืนๆ วาดวยเงินฝากออมทรัพยหรือเงินฝากประจํา

น้ันใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ  
 

การใหเงินกู 
 

ขอ 13  การใหเงินกู  

 เงินกูน้ันอาจใหไดแก  

(1) สมาชิกของสหกรณ  

(2) สหกรณอ่ืน ๆ  

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับน้ี  และตาม

ระเบียบของสหกรณ  



 ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู  

เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูและขอกําหนดอ่ืน ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

 การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกู

แกสมาชิกแลว  

 สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ัน  ตองเสนอคําขอกู เงินตามแบบและระเบียบของ       

สหกรณที่กําหนดไวสําหรับระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ขอ 14  ความมุงหมายแหงเงินกู  

 เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ  จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควร  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

ขอ 15  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู  

 สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทและจํากัดดังตอไปน้ี  

 (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมีความประสงคขอกู เงิน       

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ  

 (2) เงินกูสามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคของกูเงินสําหรับใชจายเงิน เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันได  ตามระเบียบของสหกรณ  

 (3) เงินกูพิเศษ  เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อสงเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการ

เคหะ  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่สมาชิกน้ันอาจไดรับเงินกูสามัญตามขอ 15(2)   

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง

ของเงินกูประเภทน้ี  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามทีกํ่าหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

ขอ 16  ดอกเบี้ยเงินกู  

 ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก  ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

ขอ 17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  

          ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ในกรณีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมทั้ง

ดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา  

            (1)  เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  

            (2)  เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

            (3)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  และผูกูมิไดจัดการแกไข

ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

            (4)  เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสง

เงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  

          กรณีผูค้ําประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู  ผูค้ําประกันอาจชําระหน้ีครั้งเดียวทั้งหมด หรืออาจชําระเปนงวดตามที่ผูกูทํา

หนังสือไวกับสหกรณก็ได 

          กรณีที่ผูค้ําประกันไมสามารถชําระหน้ีไดตามที่กลาวในวรรคกอนเม่ือผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอน

ผันใหผูค้ําประกันชําระหน้ีไดตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



ขอ 18  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน  

 ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตาม   ขอ 

30 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน เวนแตกรณีที่

ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 45 
 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 
 

ขอ 19  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ  

 เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณและตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด  ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณโดยคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิก

จะไดรับ 
 

การบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารอื่นของสหกรณ 
 

ขอ 20  การบัญชีของสหกรณ   

 ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

 ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอ่ืน ที่ไมเก่ียวกับกระแสเงิน

สดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน   

 เม่ือส้ินปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุลงบแสดงฐานะการเงินอยางนอยครั้งหน่ึง  ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย

หน้ีสิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

 วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน ของทุกป 

ขอ 21  การเสนองบแสดงฐานะการเงินตอท่ีประชุมใหญ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว เพื่ออนุมัติในที่

ประชุมใหญภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีและใหเปดเผยงบแสดงฐานะการเงินน้ันไว ณ สํานักงานของสหกรณ

กอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่

ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบแสดงฐานะการเงิน และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบแสดงฐานะการเงินไปยังนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบ

แสดงฐานะการเงินพรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบของสหกรณน้ีและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อใหสมาชิก

ขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ 22  ทะเบียนและบัญชี  

 ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุนและทะเบียนอ่ืน ๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชีตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด  และตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น  

 ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบยีน  

 ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน สหกรณภายในสามสิบ

วันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือ

ทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น

และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน  
 

 

 



การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 
 

ขอ 23  การตรวจสอบบัญชี  

 บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม

ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง  

ขอ 24  การตรวจตราควบคุม  

 นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียน

สหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการผูตรวจสอบกิจการผูจัดการเจาหนาที่หรือเชิญ

สมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการ

ประชุมไดและมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได  

ทั้งน้ี  ใหผู ซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัต ิการตาม  

สมควรโดยใหผูปฏิบัติการแสดงบัตรประจําตัวตอผูเก่ียวของ 

ขอ 25  การสงรายการหรือรายงาน  

 ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่

หนวยงานน้ันกําหนด  
 

กําไรสุทธิประจําป 
 

ขอ 26  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  

 เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ    

ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด

ในกฏกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวงอัตรารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาท 

 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน  ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได ดังตอไปน้ี  

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหง

ระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผล

ทั้งส้ินที่จายสําหรับปน้ันตองไมเกินอัตราดังกลาว  

 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับ

คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน

ถัดไป  

 (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณและตามจํานวนแหงดอกเบี้ยเงินกู  ซ่ึงสมาชิก

น้ันๆ  ไดสงแกสหกรณระหวางป  เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉล่ีย

คืนสําหรับปน้ัน  

 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันส้ินปน้ัน ทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลถอนน้ีจะไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1) 

 (5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชนน้ีใหสหกรณสะสมไวสําหรับใชจาย

เพื่อการศึกษาโดยทั่วไปหรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ หรือสาธารณประโยชนหรือการกุศลที่กําหนดไวในระเบ ียบของ

สหกรณสําหรับตามระเบียบของสหกรณ  

 (6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนอ่ืน ๆ  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ  

 (7) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี)  ใหจัดสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน  



 

ทุนสํารอง 
 

ขอ 27  ท่ีมาแหงทุนสํารอง  

 นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 26 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิได

กําหนดวาใหใชเพือ่การใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ  

 อน่ึง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ  ก็ใหสมทบจํานวนเงิน

น้ันเปนทุนสํารอง  

 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 27 หากที่ประชุม

ใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารอง

ทั้งส้ิน 

ขอ 28  สภาพแหงทุนสํารอง  

         ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะแบงปนกันไมได  หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได  

         ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแก  สหกรณ

ใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม  
 

หมวด 5 

สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 

ขอ 29  สมาชิก 

 สมาชิกสหกรณน้ี คือ 

 (1)  ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณและผูซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณที่ไดชําระหุนตามจํานวนที่

จะถือครบถวนแลว 

 (2)  ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่ถือครบถวนแลว 

ขอ 30  คุณสมบัติของสมาชิก 

 สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(3) ก.  เปนเจาหนาที่ของสหกรณ หรือ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

ข.  เปนขาราชการหรือลูกจางหรือขาราชการบํานาญหรือพนักงานของรัฐหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน     

     สังกัดหนวยงานดานสุขภาพภายใน จ.สุรินทร  และหนวยงานยินยอมหักเงินที่พึงจายแกสหกรณให 

     สหกรณ  หนวยงานดานสุขภาพใหหมายถึง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ข.  เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือขาราชการบํานาญ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง 

    สาธารณสุข หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  และหนวยงานยินยอม 

    หักเงินที่พึงจายแกสหกรณใหสหกรณ  ยกเวนโรงพยาบาลสุรินทร 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 31  การเขาเปนสมาชิก 

          การเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครใน

ตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ  คนหน่ึงหรือผูรักษาการในตําแหนงคนหน่ึงรับรองหรือกรรมการดําเนินการคน

หน่ึงหรือสมาชิกอยางนอยสองคนรับรอง  แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ําระดับชํานาญงานหรือชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 



         ในกรณีที่หนวยงานใดมีผูบังคับบัญชาสูงสุด  ซ่ึงตําแหนงไมถึงระดับชํานาญงานหรือชํานาญการ  ใหผูบังคับบัญชาน้ันเปนผู

รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูบังคับบัญชาน้ันก็ไมตองมีผูรับรอง    

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ  ไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวามีผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 30 ทั้ง

เห็นเปนการสมัครเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา   

และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวาน้ี  ตองมีคะแนนไม

นอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

ขอ 32  สมาชิกสมทบ 

 สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นควร 

ขอ 33  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติ  ดังน้ี 

(1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(3)  เปนผูมีศรัทธาในระบบสหกรณและวัตถุประสงคจะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 

(4)  ไมเปนผูไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ 

(5)  เปนผูมีพฤติกรรมและนิสัยดีงาม 

(6)  เปนผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดสุรินทรหรือบิดามารดา  คูสมรส บุตร หรือพี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดา 

ของสมาชิกสามัญเปนหรือเคยเปนขาราชการขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงาน 

ของรัฐหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(6)  เปนบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือบุตรของสมาชิกสามัญ  เปนหรือเคยเปนขาราชการ  ขาราชการบํานาญ  

ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  พนักงานของรัฐ  หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขอ 34  การรับสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ 

  ถาเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงผูสมัครเปนสมาชิกสมทบไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกใหผูสมัครยื่นใบสมัคร โดย

ใหหัวหนาหนวยงานที่เก่ียวของรับรอง 

ในกรณีที่ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบมีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบซ่ึงเก่ียวของเปนบิดา มารดา 

คูสมรส บุตร โดยชอบดวยกฎหมาย พี่หรือนองรวมบิดาหรือมารดาเปนผูรับรอง 

 การเขาเปนสมาชิกสมทบตามขอบังคับ  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกที่ มี

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูสมัครสมาชิกสมทบเปนผูรับรอง   

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ก็ใหเขาเปนสมาชิก     

สมทบได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

ขอ 35  คาธรรมเนียมแรกเขา  

 ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราตามระเบียบของสหกรณแต

ตองไมต่ํากวาหน่ึงรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได   

ขอ 36  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  

ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ        

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลวเม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 



 ผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและชําระ

คาหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณใหเสร็จภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  เม่ือได

ปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

ขอ 37  สมาชิกยายสังกัด  

 สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย  ซ่ึงตั้งขึ้นใน

สังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว         

ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูใน สหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  

สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี)  ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบ 

ของสหกรณ  

ขอ 38  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  

 สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยาย  หรือโอนมารับราชการ  ในสังกัดตามขอ 30(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปน

สมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามที่กําหนดไวในขอ 31 และจะไดสิทธิไดฐานะสมาชิกตามขอ 36 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและชําระคาธรรมเนียมแรกเขาตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณใหเสร็จ

ภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดและสหกรณที่ตนเปนสมาชิกเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีแลว  

 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ  

ขอ 39  การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ   และท่ีอยู และคํานําหนานาม 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู  และคํานําหนานาม ตองแจงใหสหกรณ

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง   

 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 
 

ขอ 40  การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อใหผูรับประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือ

ตนตายน้ัน  มอบใหสหกรณอีกไวก็ได  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม  

 ถาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน

หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว    

           เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตาย สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉล่ียคืนและดอกเบี้ย บรรดา

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน

มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาว ทั้งน้ี ตามขอกําหนดในขอ 46 วรรค

แรกและขอ 47 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ขอ 41  การขาดจากสมาชิกภาพ  

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี  

1. ตาย   

2. ลาออกสหกรณ  

3. เปนคนไรความสามารถ  เสมือนไรความสามารถ 

4. เปนบุคคลลมละลาย  

5. ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ  30(3)  โดยมีความผิดถูกใหออกจากสหกรณ  



ขอ 42  การลาออกจากสหกรณ  

 สมาชิกหรือสมาชิกสมบทผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออกจาก สหกรณไดโดยแสดง

ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวย

ขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได  

 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ ดําเนินการสอบสวนพิจารณา

หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ

ในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย  

ขอ 43  การใหออกจากสหกรณ  

 สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  

 (1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกหรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  หรือไมถือหุนครั้งแรกตาม ขอ 36   

 (2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้ง น้ี โดยมิไดรับอนุญาตจาก        

คณะกรรมการดําเนินการ  

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน  

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(5)  คางชําระเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ

หน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  

(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนเองแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือเม่ือจะกอความ

ผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน  หรือเม่ือมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

 (7) ไมปฏิบัติตามขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ  หรือประพฤติการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตย

สุจริต  แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ   

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตนน้ี และ

ไดลงมติใหสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูในที่ประชุม

แลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต

วันทราบใหออกแลวใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอตอที่ประชุมใหญคราวถัดไปเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให

เปนที่สุด 

ขอ 44  การถอนช่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน  

 ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออก

จากทะเบียน 

ขอ 45  สมาชิกหรือสมาชิกสมบทท่ีโอน  หรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 30(3) โดยไมมีความผิด เวนแต

ออกเพราะตาย หรือเปนบุคคลไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ เปนบุคคลลมละลาย  ถามิไดลาออกจากสหกรณดวยก็ให

ถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองชําระคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได โดยสมาชิกตองแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณตามระเบียบของสหกรณที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

ขอ 46  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41 (1)  (2)  (3)  น้ัน สหกรณจะคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉล่ีย

คืนคางจายบรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให

สหกรณจายคืนทันที่โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออก  

โดยที่ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะ



เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ีและในระเบียบของ

สหกรณ   

 ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน

ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหมแตเฉพาะสมาชิกหรือสมาชิกสมบทที่ขาดสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโอน

หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 30 (3)  โดยไมมีความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปน

พิเศษ 

 ในกรณีที่สมาชิกหรือสมาชิกสมบทขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 41 (4)  สหกรณจะจายคาหุนเงินรับฝาก       

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมบทน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย ในกรณีที่

สมาชิกหรือสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  41(5)  น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืนกับ

ดอกเบี้ยคางจาย  บรรดาที่สมาชิกหรือสมาชิกสมบทน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร  โดยไมมีเงินปนผลหรือเงิน

เฉล่ียคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผล

และเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ

จะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ 

 ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพใน

ระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหัก

ดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานการในคํานวณ 

 เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนให

เปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 47  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ 

 ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 46 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองรับ

ผิดตอสหกรณออกกอน  
 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ 
 

ขอ 48  ความรับผิดชอบของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคา

หุนที่ตนถือ 
 

หมวด 6 

การประชุมใหญ 
 

ขอ 49  การประชุมใหญสามัญ  

 ใหคณะผู จัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่                 

จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการการประชุม

ใหญสามัญครั้งตอไป  ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทาง

บัญชีของสหกรณ 

ขอ 50  การประชุมใหญวิสามัญ 

 คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็สุดแตจะเห็นสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือ

แจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ  



 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมี

จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญ ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ  

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน  ใหนาย

ทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่

เห็นสมควร 

ขอ 51  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 

 ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน  ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกก็ได 

ขอ 52  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก 

 (1)  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

  (2)  วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกอาจกําหนดโดยตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตนสังกัด

ของสมาชิก  โดยใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชมุใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

   (3)  จํานวนผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของจํานวน

สมาชิกดังกลาวเกินก่ึงหน่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ทั้งน้ีจํานวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 

  (4)  การดํารงตําแหนงของผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกมีวาระอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงป นับแตวัน     

เลือกตั้ง ถายังไมมีการเลือกตั้งใหมผูแทนสมาชิกเดิมใหอยูในตําแหนงตอไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม  

ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ 

ขอ 53  การพนจากตําแหนง 

 ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

  (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอสหกรณ  

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 54  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไม

ถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหผูแทน

สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ 55  การแจงกําหนดการประชุมใหญ 

 เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจงวันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีใหประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  เปนผูลงชื่อในหนังสือน้ัน  และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและ

กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 56  องคประชุมในการประชุมใหญ 

 การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอย

คน  หรือมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองค

ประชุม 

 ในการประชุมใหญของคราวใด  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุมใหนัดประชุม

ใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ถามิใชการประชุมวิสามัญที่สมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของ



จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่

กลาวในวรรคแรก  ก็ใหงดประชุม  

ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณไดแตไมมีสิทธิ

ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งส้ิน  

  ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 57  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ 

 ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่  เกิดขึน้เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณซ่ึงรวมทั้งในขอ

ตอไปน้ี 

  (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขอ

อุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

  (2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  (3)  พิจารณาอนุมัตงิบดุลงบแสดงฐานะการเงิน  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

  (4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการดําเนินการและ         

รายงานผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ และ    

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

  (6)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

  (7)  อนุมัติแผนงานและงบปราณรายจายประจําปของสหกรณ 

  (8)  อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 

  (9)  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  

  (10)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุม  สหกรณที่     

สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

  (11)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ  

หรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง  

  (12) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
 

หมวด 7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 58.  คณะกรรมการดําเนินการ 

 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหน่ึง  ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการ

ดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการและหามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะ       ดังตอไปน้ีเปน

หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

  (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (2)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน          

ฐานทุจริตตอหนาที่ 

  (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําส่ัง     

นายทะเบียนสหกรณ 



  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

  (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลาสองป  ทางบัญชีถึงวัน

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

  (6)  ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 
 

ขอ 58  การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนง 

 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการจํานวนสิบหาคน  ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอ่ืนอีกสิบ

ส่ีคน  ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ใหใชวิธีสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการตามที่กําหนด

ในระเบียบสหกรณกอน  แลวนํามาใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง  

 เม่ือที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแลว  ใหประธานกรรมการเลือกรองประธานหน่ึงคนหรือหลายคน  

เลขานุการหน่ึงคน  เหรัญญิกหน่ึงคน  นอกน้ันเปนกรรมการแลวประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

ขอ 59  คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ  ใหกําหนดเปนระเบียบโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ 

ขอ 60  ลักษณะตองหามของบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการดําเนินการ 

 หามมิใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี  เปนหรือทําหนาทีค่ณะกรรมการดําเนินการ 

  (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

  (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอ

หนาที ่

  (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําส่ัง     

นายทะเบียนสหกรณ 

  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

  (5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป ทางบัญชีถึงวัน

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

  (6)  ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

ขอ 59  ขอ 61  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

 (ก)  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

   (1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุมการประชุมดังกลาวให

เปนไปดวยความเรียบรอย 

  (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของ

สหกรณ 

  (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

  (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ัง

ของสหกรณ 

 

 

 

 

 



 (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

  (1)  ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

  (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

  (3)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ัง

ของสหกรณ 

 (ค)  เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี                                     

  (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

                   (2)  ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

                   (3)  แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

                    (4)  ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ มติ   

และคําส่ังของสหกรณ 

 (ง)  เหรัญญิก  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

  (1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดย ถูกตอง

เรียบรอย 

          (2)  ดําเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ มติ และ คําส่ัง

ของสหกรณ 

ขอ 60  ขอ 62  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง 

 คณะกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงป นับแตวัน

เลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธี

จับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม

รักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี

สหกรณกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ขอ 61  ขอ 63  คณะผูจัดต้ังสหกรณ 

 เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เชนเดียวกับ       

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรกจะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง 

ขอ 62  ขอ 64  การพนจากตําแหนง 

 กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง  เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอที่ประชุมใหญ 

  (3)  ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสามครั้งติดตอกัน  หรือขาดการประชุมรวมกันถึงส่ีครั้งในปหน่ึง  

ทั้งน้ี  โดยมิไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการ 

  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

  (5)  เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 

   (6)  ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 

  (7)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือรายตัว 

  (8)  นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะ  หรือรายตัว 



  ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหนายทะเบียนสหกรณตั้ง       

คณะกรรมการชั่วคราวมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและใหอยูในตําแหนงไดไมเกินหน่ึง

รอยแปดสิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 

                  กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการขึ้น

ใหมทั้งคณะตามวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ 

  กรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนงหรือที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนให             

คณะกรรมการดําเนินการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง  

ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตามกําหนดเวลา  ใหนายทะเบียน สหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน  ในการน้ี

ใหผูซ่ึงไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูในตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่อยูของผูซ่ึงตนแทน 

  (9)  ในกรณีที่สหกรณกําหนดระเบียบใหสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเปนเขต  หากกรรมการ

ดําเนินการผูน้ันไดรับคําส่ังของทางราชการใหโยกยายออกจากเขตที่ไดรับการเลือกตั้งมา ใหอยูในตําแหนงไดจนถึงการประชุมใหญ

คราวถัดไป 

ขอ 63  ขอ 65  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ 

 ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 64 (8)) ใหกรรมการ

ดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน

ตําแหนงที่วาง  แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนง

อยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามความในวรรคกอนน้ันเปนตําแหนงประธานกรรมการ  

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการ

อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

 กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซ่ึง

ตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ 64  ขอ 66  การประชุมและองคประชุม 

            ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการไดในกรณีที่

เปนการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอ่ืนๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรม

สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 65  ขอ 67  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ 

          คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามขอบังคับ  และตามมติของที่

ประชุมใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

           (1)  ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตางๆ 

ตามขอบงัคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 

           (2)  พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของ สหกรณ 

           (3)  กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลงบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจําป

แสดงผลการ     ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

           (4)  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

           (5)  พิจารณากําหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินงาน 



คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

           (6)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

           (7)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

           (8)  กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 

           (9)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของ

สหกรณ 

           (10)  พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 

           (11)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการของสหกรณ 

           (12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณหรือผูตรวจการ

สหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

            (13)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไปเพื่อให

กิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

            (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอ่ืนๆ หรือผูตรวจสอบกิจการหรือ

ความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

            (15)  เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการตลอดจน

กําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

            (16)  ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบขอพิพาท

ใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด  

            (17)  เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญ

สามัญทราบ 

            (18)  ทําการตาง ๆ  เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

            (19)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออกเสียงในการประชุม

ใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ ซ่ึงสหกรณน้ีเปนสมาชิก ทั้งน้ีตามที่ขอบังคบัของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 

            (20)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการหรือบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

            (21) พิจารณากรณีผูจํานองมีหนังสือแจงใหสหกรณดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่สหกรณรับจํานองไว

เปนประกันหน้ี  เพื่อใหสหกรณดําเนินการขายทอดตลาดโดยมิตองฟองเปนคดีตอศาล ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 

ขอ 66  ขอ 68  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือการกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

 

 
 



คณะกรรมการอํานวยการ 
 

ขอ 67  ขอ 69  คณะกรรมการอํานวยการ 

 ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ

อํานวยการ  และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควรแตเม่ือรวมกับกรรมการ

โดยตําแหนงแลว  ตองมีจํานวนไมเกินแปดคน 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการน้ัน 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และ

ใหประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

อํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

          ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 68  ขอ 70  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามขอบังคับ 

ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

         (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ใหเปนไปตาม

ขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

           (2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

           (3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูในสภาพอันดี และ

ปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ   สหกรณ 

  (5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุลงบแสดงฐานะการเงิน  รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําป

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

  (6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่

ประชุมใหญพิจารณา 

  (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและ

เสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

  (8)  ทํานิติกรรมตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการเงินกู 
 

ขอ 69  ขอ 71  คณะกรรมการเงินกู 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการของสหกรณ  จํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนง

ประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ัน 

 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอยและให

ประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  

จึงจะเปนองคประชุม 



 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 70  ขอ 72  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู 

          ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ  มติและคําส่ังของ 

สหกรณรวมทั้ง ขอตอไปน้ี 

            (1)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

            (2)  ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเม่ือเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนด ี

            (3)  ดูแลการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

            (4)  สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษให

สมาชิกออกจากสหกรณ 

            (5) ดําเนินการเรื่องการสงหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด 

            (6) ดําเนินการเรื่องการบอกกลาวใหลูกหน้ีหรือผูรับโอนทรัพยที่จํานองไวเปนประกันหน้ีของลูกหน้ี ชําระหน้ี

กอนการบังคับจํานองไมนอยกวาหกสิบวัน ในกรณีบุคคลอ่ืนเปนผูจํานองทรัพยสินไวเปนประกันหน้ีของลูกหน้ีน้ัน จะตองบอก

กลาวไปยังผูจํานองภายในสิบหาวันนับแตวันสงหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหน้ี 

            (7) พิจารณาเรื่องการลดจํานวนหน้ี ดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทนและคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ัน

ใหกับลูกหน้ี ซ่ึงจะมีผลถึงความรับผิดดําเนินการพิจารณา และแจงกําหนดการชําระหน้ีใหผูค้ําประกันทราบ 
 

คณะกรรมการศึกษา 
 

ขอ 71  ขอ 73  คณะกรรมการศึกษา 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคน

หน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 

 คณะกรรมการศึกษาใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาน้ัน 

 ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และให

ประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวนของกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเปน

องคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัตงิานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 72  ขอ 74  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษา 

 ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่        

เก่ียวของ  ตลอดจนมติและคําส่ังของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

  (1)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก และผูที่สนใจใหทราบถึง

เจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

  (2)  ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอกไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ไดดําเนินงานไป 

  (3)  ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

  (4)  ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยางรอบคอบตลอดจน

วิชาการตางๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

  (5)  ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งในและนอกประเทศเพื่อนํา

ตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก 



ประธานในท่ีประชุม 
 

ขอ 73  ขอ 75  ประธานในท่ีประชุม 

 ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมถาประธาน

กรรมการไมอยูในทีป่ระชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

ดวย  ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  คนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาใหประธาน

ของคณะกรรมการน้ันๆ เปนประธานในที่ประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปน

ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
 

ขอ 74  ขอ 76  การออกเสียง 

 สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญหรือที่ประชุม      

คณะกรรมการดําเนินการหรือประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  สุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไมได 

 ถาปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน  ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูน้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันมิได 

ขอ 75  ขอ 77  การวินิจฉัยปญหา 

 เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี การวินิจฉัยปญหาตางๆ  ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

  (1)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

  (2)  การเลิกสหกรณ 

  (3)  การควบสหกรณ 

  (4)  การแยกสหกรณ 
 

รายงานการประชุม 
 

ขอ 76  ขอ 78  รายงานการประชุม 

 ในการประชุมใหญ  หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  น้ัน ตองจัดให      

ผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับ

กรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ  ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 8 

ผูจัดการและเจาหนาท่ีอื่นของสหกรณ 
 

ขอ 77  ขอ 79  การจางและแตงต้ังผูจัดการ 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสม

เพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการ โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามขอ 58 (1) , (2) , (3) , (4)  ขอ 60 (1) , (2) , (3) , (4)  ในการ

จางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควรตาม

ระเบียบของสหกรณ 



 คณะกรรมการดําเนินการอาจจัดจางผูจัดการมีกําหนดระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป และใหคณะกรรมการดําเนินการ

ประเมินสมรรถนะผูจัดการเม่ือครบกําหนดทุกระยะเวลาการจางดังกลาว  หากผานการประเมินสมรรถนะใหจัดจางตอไปไดอีกไม

เกิน 4 ป  หรือจนถึงอายุ 60 ป ในวันส้ินปบัญช ี

 หากผูจัดการตามวรรคสองอายุครบ 60 ป ในวันส้ินปบัญชีแลว คณะกรรมการดําเนินการอาจจางตอได  แตใหจัดจางได

คราวละไมเกิน 1 ป  และใหคณะกรรมการดําเนินการ  ประเมินสมรรถนะผูจัดการเม่ือครบกําหนดทุกระยะเวลาการจางดังกลาว

หากผานการประเมินสมรรถนะใหจัดจางตอไปอีกไมเกิน 1 ป หรือจนถึงอายุ 65 ปในวันส้ินปบัญช ี

 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวในขอ 78  ขอ 80  เปน

ลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือ

จาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ ที่ไมขัดแยงกับกฎหมายที่

เก่ียวของ 

ขอ 78  ขอ 80  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณรวมทั้งในขอ       

ตอไปน้ี 

                       (1)    ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือ

ชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

  (2)  ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนใน

สหกรณ 

  (3)  รับฝากเงิน  จายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินของสหกรณ 

  (4)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูและดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

เรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

  (5)  จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน  และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุกระยะหกเดือนพรอมแจงให

สมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกน้ัน 

  (6)  พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ  รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธี

ปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่น้ันให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

  (7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือใหมีใบสําคัญโดยครบถวนรับผิดชอบในการรับ

จายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษา

เงินของสหกรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 

  (9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

  (10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของ สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ 

  (11)  เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุม           

คณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมน้ันๆ  มิใหเขารวมประชุม 

  (12)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ 



  (13)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ  ของสหกรณ  ใหอยูในสภาพอันดี

และปลอดภัย 

  (14)  เสนอรายงานิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (15)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (16)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณมอบใหหรือ

ตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

ขอ 79  ขอ 81  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  

    ผูจัดการของสหกรณพนจากตําแหนงเม่ือ 

    (1)  ตาย 

    (2)  ลาออก  โดยทําหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

    (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 

    (4)  อายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันเกษียณอายุ เม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณ ซ่ึงเปนปที่ผูน้ัน มีอายุครบ 

60 ปบริบูรณ 

    (5)  ถูกเลิกจาง 

    (6)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวากระทําการหรือละเวน

กระทําการใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ  หรือความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีหรือไมเหมาะสม 

  (7)  ไมผานการประเมินสมรรถนะของคณะกรรมการดําเนินการ 

  (8)  ครบกําหนดสัญญาจาง  

ขอ 80  ขอ 82  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ 

 ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่

ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผู

รักษาการแทน 

ขอ 81  ขอ 83  การเปล่ียนผูจัดการ 

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี

และการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณเพื่อทราบฐานะอัน

แทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 82  ขอ 84  เจาหนาท่ีอื่น 

 นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว  สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อ่ืนตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  

ทั้งน้ี ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

ท่ีปรึกษา 
 

ขอ 83  ขอ 85  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่

ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งน้ีใหเป นไปตามระเบียบที่

สหกรณกําหนด 
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ผูตรวจสอบกิจการ 
 

ขอ 84  ขอ 86  ผูตรวจสอบกิจการ 

 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงินการบัญชี 

กฎหมาย การบริหารจัดการ  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป ในกรณีเปน

บุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน  กรณีเปนนิติบุคคลใหมีไมเกิน 1 นิติบุคคล  โดยใหคํานึงถึงขนาดและปริมาณธุรกิจของ

สหกรณ 

     84/1  คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการมีดังน้ี 

 (1)  เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ 

 (2)  ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณน้ัน 

 (3)  ไมเปนกรรมการของสหกรณน้ัน 

 (4)  ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

    84/2 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหามดังน้ี 

 (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

หรือผูตรวจสอบกิจการเวนแตในชวงระยะเวลา 5 ป  กอนวันที่ขอบังคับน้ีใชขอบังคับใหถือวาไมเคยมีลักษณะตองหามดังกลาวมา

กอน 

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

            (5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  

     86.1  ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

         (1) เปนสมาชิกของสหกรณน้ัน  หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ 

           (2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ   

    86.2  ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

 (1) เปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีน้ัน 

 (2)  เปนกรรมการของสหกรณน้ัน เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ 

 (3) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน 

 (4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่

ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน ฐานทุจริตตอหนาที ่

           (5) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

           (6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

           (7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

           (8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 

หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

            (9) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ  ผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน  



            (10) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

 (11) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 (12) เปนผูอยูระหวางการถูกส่ังพัก  หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 

 (13) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ขอ 85  ขอ 87  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ 

          (1)  ใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 1 ป ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนง   อาจไดรับ

เลือกตั้งอีกได 

          (2)  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

                  (2.1)  ตาย 

                  (2.2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

  (2.3) ที่ประชุมใหญของสหกรณลง มติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตําแหนงทั้ง คณะหรือรายบุคคล 

   (2.3)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  ออก

จากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

  (2.4) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติตามขอ 86.1 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 86.2 

ขอ 86  ขอ 88  อํานาจหนาท่ีและจริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ 

        (1) ผูตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณรวมท้ังในขอตอไปน้ี   

                (1.1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณวาเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ

การดําเนินงานและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเส่ียง แลวพิจารณากําหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบใหเหมาะสมรัดกุม 

      (1.2)  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน การใหสินเชื่อ การจัดหาสินคามา

จําหนาย การรวบรวมผลิตผล การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินคา การใหบริการและสงเสริมการเกษตร การรับฝาก

เงิน เปนตน 

     (1.3)  ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพยและการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา 

    (1.4)  ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุง

แผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

               (1.5)  จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการใหครอบคลุมเรื่องที่ตรวจสอบตาม(1.1)-(1.4 )   

       (1.6)  เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญเพื่อชี้แจงเก่ียวกับ

รายงานการตรวจสอบกิจการที่นําเสนอตอที่ประชุมน้ัน ๆ   

 (2) ผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรดังตอไปน้ี    

                (2.1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนที่เขาทําการ

ตรวจสอบ เปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป 

                (2.2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม เสนอตอที่ประชุมใหญ 

                (2.3) รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเรงดวน ในกรณีที่ตรวจพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย

แกสหกรณอยางมีนัยสําคัญ และหรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนําของ

ทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําส่ัง ของสหกรณอยางมีสาระสําคัญ ใหเสนอตอคณะกรรมการ



ดําเนินการสหกรณ และเพื่อประโยชนของสหกรณควรจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงาน

สหกรณจังหวัดในพื้นที่โดยมิชักชา 

      ทั้งน้ี ผูตรวจสอบกิจการควรติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณและจัดสงสําเนารายงานการแกไขของสหกรณตอ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณละสํานักงานสหกรณจังหวัดในพื้นที่ ดวย 

 (3)  ใหสหกรณมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

              (3.1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการเขาไปในสํานักงานสหกรณเพื่อ

ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

              (3.2) จัดทําบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย 

ครบถวนและพรอมที่จะใหผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบได 

               (3.3) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบกิจการ 

               (3.4) พิจารณาปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 

           (4) ผูตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

(4.1) ความรับผิดชอบ 

          -มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ 

          -ตองเขาถึงขอมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณอยางเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบกิจการใหมีประสิทธิภาพ 

         -ใหความสําคัญกับการเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ 

         -ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการสหกรณ 

(4.2) ความซ่ือตรง 

          -มีความซ่ือสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจาคอคติสวนตัว 

                   -ไมใชโอกาสในการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอ่ืน 

(4.3) ความเปนกลาง 

        -พึงละเวนการเขาไปมีสวนรวมหรือกระทําใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 

        -ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระในการใหขอเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ” 
 

หมวด 10 

ขอเบ็ดเสร็จ 
 

ขอ 87  ขอ 89  ระเบียบของสหกรณ                                                                                                                        

          ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และ

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

            (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน 

            (2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 

            (3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 

            (4) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

            (5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

            (6) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ 

            (7) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

            (8) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

            (9) ระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  ทั้งน้ีโดยการความเห็นชอบที่ประชุมใหญ 



            (10)  ระเบียบอ่ืนๆ  ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของสหกรณ 

          เฉพาะระเบียบขอ (1) , (3)  ตองไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอ่ืนเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 88  ขอ 90  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย 

 ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 

17  แตถามิไดรับชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 89  ขอ 91  การตีความในขอบังคับ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณและใหสหกรณถือ

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ 90  ขอ 92  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับ 

 สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

แหง จํานวนสมาชิกที่มาประชุมและใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเป ล่ียนใชขอบังคับน้ันต อ                     

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ  เม่ือนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวการแกไข

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับน้ันจึงเปนอันสมบูรณ 

 การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชขอบังคับจะกระทําไดก็ตอเม่ือไดแจง   ขอความที่เสนอให

พิจารณาน้ันโดยเต็มสํานวนไปใหทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม 

ขอ 91  ขอ 93  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก 

 เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับ

ฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหน้ีสินอ่ืนๆ ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชี

จายตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

  (1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

  (2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (3)  จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 26 (2) 

 เงินที่จายตามขอ (2) และ (3)  เม่ือรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาไดในระหวางปที่

เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 26 (2)  ในปน้ัน 

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ  

หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเดือน

เสร็จ 

ขอ 92  ขอ 94  ในกรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน 

 ภายหลังจากที่ไดจดทะเบียนถือใชขอบังคับน้ีแลว  ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิกตามขอ 52 ใหเสร็จส้ินกอนการ

ประชุมใหญคราวตอไป 

ขอ 93  ขอ 95  ในระหวางท่ียังไมไดกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35 

 ใหผูเขาเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณในอัตราคนละหน่ึงรอยบาทจนกวา

สหกรณจะกําหนดระเบียบของสหกรณตามขอ 35  ขึ้นมาบังคับใช  แตทั้งน้ีตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันที่ขอบังคับน้ีมีผล

บังคับไว 

ขอ 94  ขอ 96  ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว 

 ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน  

สหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
 



บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 95  ขอ 97  นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีถือใชและไมขดักับขอบังคับน้ี  

ใหถือใชระเบียบน้ันไปกอนจนกวาสหกรณจะกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม 

 ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด น้ี เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2543 เม่ือวันที่  24 ธันวาคม  

2560 ไดลงมติใหเปล่ียนใชขอบังคับขางตนน้ีแทนขอบังคับฉบับเดิมซ่ึงยกเลิกทั้งส้ิน  ทั้งน้ี  ตั้งแตวันท่ีนายทะเบียนสหกรณไดรับจด

ทะเบียนแลว 

 


