
 

 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ จ ำกัด 

  NIA SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED 

(ฉบับที่ 7) 

    ----------------------- 

หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

 ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักข่ำวกรองแหง่ชำติ  จ ำกัด “สอ.สขช.” 

      NIA SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED 

 ประเภท       สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ที่ตั้งส ำนักงำน   เลขที่ 321 ถนนรำชด ำเนินนอก แขวงดุสติ เขตดุสิต   

กรุงเทพมหำนคร 10300 

  สหกรณ์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

โดยแจ้งให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ และให้ปิด

ประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของสหกรณ์เดิม ส ำนักงำนส่วนรำชกำรสหกรณ์ และส ำนักงำนเขตแห่งท้องที่

สหกรณ์ตั้งอยู่  เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่

ครำวตอ่ไปด้วย 

  ตรำของสหกรณ์  ตรำของสหกรณ์มรีูปลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

  - เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง ภำยในวงกลมวงในเป็นรูปเครื่องหมำยรำชกำรของส ำนัก

ข่ำวกรองแห่งชำติ ระหว่ำงเส้นรอบวงกลมวงในกับเส้นรอบวงกลมวงนอก  ด้ำนล่ำงเป็นชื่อสหกรณ์ออม

ทรัพย์ส ำนักข่ำวกรองแหง่ชำติ จ ำกัด 

   - ด้ำนบนเป็นอักษรย่อของสหกรณ์ 



ควำมหมำย 

  - หมำยควำมว่ำ ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติให้ควำมเอำใจใส่ดูแลสนับสนุนกิจกำรสหกรณ์

ออมทรัพย์ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ จ ำกัด เป็นอย่ำงดีเพื่อจะท ำให้เกิดควำมมั่นคงสถำพร ยังประโยชน์

ให้แก่สมำชิกสืบต่อไป 

 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

 (1) ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักเกณฑ ์รวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

  (1)  ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยใหส้ำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ ของตนไว้

ในทำงอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตำมสมควร 

  (2)  ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในหมู่สมำชกิ 

  (3)  รับฝำกเงนิจำกสมำชิก หรอืสหกรณ์อื่น หรอืสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

  (4)  จัดหำทุนเพื่อกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(5)  ให้เงินกู้แก่สมำชิก 

(6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงนิ 

  (7)  ซือ้หุน้ของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงนิแก่สหกรณ์ 

  (8)  ซือ้หุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์อื่น 

  (9)  ซือ้หุน้ของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรอืส่งเสริมควำมเจรญิ

แก่กิจกำรของสหกรณ์ 

  (10)  ซือ้หลักทรัพย์รัฐบำลหรอืรัฐวิสำหกิจ 

  (11)  ออกตั๋วสัญญำใชเ้งินและตรำสำรกำรเงิน 

  (12)  ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์

แห่งชำติก ำหนด 

  (13)  ด ำเนนิกำรใหกู้้ยืมเพื่อกำรเคหะ 

  (14)  ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะหต์ำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 

  (15)  ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 

  (16)  กระท ำกำรต่ำง ๆ ตำมที่อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ครอบครอง กู้ยืม เช่ำหรือเช่ำซื้อ หรือ

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



ให้เชำ่ซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิกำรเช่ำหรอืสิทธิกำรเชำ่ซือ้ขำยหรือจ ำหน่ำย จ ำนองหรอืรับจ ำนอง จ ำน ำหรือ

รับจ ำน ำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรอืของสมำชิก 

  (17)  ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 

  (18)  ขอหรอืรับควำมช่วยเหลอืทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หนว่ยงำนของต่ำงประเทศ 

หรอืบุคคลอื่นใด 

  (19)  ด ำเนนิกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับหรอืเนื่องในกำรจัดใหส้ ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 

หมวด 3 

ทุน 

  (1) ข้อ 3. ที่มำของทุน  สหกรณ์อำจหำทุนเพื่อด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ออกหุ้น 

  (2)  รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ซึ่งสมำชิก

ของสมำคมนั้นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ตำมระเบียบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำย

ทะเบียนสหกรณ์ 

  (3)  กู้ยืมเงนิและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงนิและตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น  

 (4)  สะสมทุนส ำรองและทุนอื่น ๆ 

  (5)  รับเงนิอุดหนุนหรอืทรัพย์สินที่มผีูย้กให้ 
 

หุ้น 

  ข้อ 4. กำรออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน มมีูลค่ำหุน้ละสบิบำท 

        (1) ข้อ 5. กำรถือหุ้น  สมำชิกทุกคนต้องถือหุ้นและช ำระค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็น

สมำชิกตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนเงนิรำยได้ของตน ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   

 เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึง เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินที่จ่ำยควบกับ

เงินเดอืน หรอืค่ำจำ้งประจ ำ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และหมำยถึงบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย 

   ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมท ำได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร แต่จ ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิก

สิน้สุดลง สหกรณ์มีสทิธิน ำเงินตำมมูลค่ำหุ้นที่สมำชิกมีอยู่มำหักกลบลบหนีท้ี่สมำชิกผูกพันต้องช ำระหนี้แก้

สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มฐีำนะเป็นเจ้ำหนี้บุริมสทิธิพิเศษเหนอืเงินคำ่หุน้นั้น 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



  ข้อ 6. กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนนั้น ให้ช ำระโดยวิธีหักจำกเงินได้รำย

เดือนของสมำชิกในวันจำ่ยเงนิได้รำยเดือนประจ ำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

   เมื่อสมำชิกมีค ำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ 

สมำชิกนั้นอยู่ในพฤติกำรณ์อันท ำให้ไม่สำมำรถช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนำอันไม่

สุจรติของตน คณะกรรมกำรเนนิกำรจะอนุญำตให้สมำชิกนั้นมิต้องช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนช่ัวระยะเวลำตำมที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้ 

  (2) ข้อ 7. กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน สมำชิกที่ได้ช ำระเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ 120 เดือน หรือ

เป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 70,000 บำท และไม่มหีนี้สนิกับสหกรณ์ หรอืสมำชิกที่มีค่ำหุ้นมำกกว่ำหนี้สินใน

สหกรณ์ขณะนั้น จะงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำม

จ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และในเวลำใดเวลำหนึ่ง สมำชิกรำยใดมีหนี้สินมำกกว่ำเงิน

ค่ำหุน้ในสหกรณ์ สมำชิกรำยนั้นตอ้งถือหุ้นเพิ่มขึ้นใหม้ีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 

  ข้อ 8. กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วให้

สมำชิกแตล่ะคนทรำบทุกสิน้ปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

 

หมวด 4 

กำรด ำเนินงำน 

  (1) ข้อ 9. กำรรับฝำกเงิน  สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ ำจำก

สมำชิกหรือสหกรณ์อื่น หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ซึ่งสมำชิกของสมำคมนั้นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งเป็น

สมำชิกของสหกรณ์ ทั้งนีต้ำมระเบียบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์   

  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 

   ให้สหกรณ์ด ำรงสนิทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรให้เงินกู้ 

  ข้อ 10. กำรให้เงินกู้  เงนิกู้นั้นอำจให้ได้แก่ 

(1) สมำชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื่น 

    กำรให้เงนิกู้แก่สมำชิกนั้น ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยใหเ้งินกู้ได้

ตำมข้อบังคับนี้และตำมระเบียบสหกรณ์ 

   ข้อก ำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจ ำกัดแห่ง

เงินกู้หลังประกันส ำหรับเงินกู้ ล ำดับแห่งกำรให้เงินกู้ กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้  กำรส่งเงินงวดช ำระ

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 

(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  21  พฤษภำคม  พ.ศ. 2557 



หนี้ ส ำหรับเงินกู้กำรควบคุมหลักประกัน กำรเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ ์

   กำรให้เงนิกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำใหกู้้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์

มีเงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน

สหกรณ์ 

   สมำชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค ำขอกู้แบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ 

  ข้อ 11. ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพำะเพื่อ

กำรอันจ ำเป็นหรอืมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 

   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใหเ้งินกู้ของสมำชิกให้ตรงตำมควำม

มุ่งหมำยที่ให้เงนิกู้นั้น 

  ข้อ 12. ประเภทแห่งเงนิกู้  สหกรณ์อำจให้เงนิกู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้ 

  (1)  เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน ให้กรณีที่สมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วน และมีควำม

ประสงค์ขอกู้เงนิ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงนิกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  (2)  เงินกู้สำมัญ ในกรณีที่สมำชิกมีควำมประสงคข์อกู้เงินส ำหรับใช้จ่ำย เพื่อกำรอันจ ำเป็น

หรือมีประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ ตำมระเบียบ

ของสหกรณ ์

  (3)  เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม

ฐำนะควำมมั่นคงหรือเพื่อกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจ

ให้เงินพิเศษแก่สมำชกินั้นได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ตอ้งระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของเงนิกู้ประเภทนี้ 

ตลอดจนเงื่อนไขและวธิีกำร และต้องมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงนิกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงนิกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมำชิก ในอัตรำที่ก ำหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 14. กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำ

ควบคุมให้เงินกู้ทุกรำยมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรเห็นวำ่หลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดบกพร่อง ผูกู้้จะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

   ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก ำหนด

ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชักช้ำ 

  (1)  เมื่อสมำชกิผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ  



  (2)  เมื่อปรำกฏตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำผูกู้้น ำเงนิกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้

นั้น 

  (3)  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงนิกู้รำยใดเกิดบกพร่อง และ

ผูกู้้มิได้จัดกำรแก้ไขใหค้ืนดภีำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

  (4)  เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน 

หรอืผดินัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนีด้ังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ  

  ข้อ 15. ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน  ผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตน

ประสงค์จะขอโอนหรือย้ำย หรือลำออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ

ให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรช ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น

สมำชิกอยู่ตำมข้อ 43) 

 

กำรฝำกหรอืกำรลงทุนของสหกรณ์ 

  ข้อ 16. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้

ตำมที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 

ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ โดยให้ค ำนึงถึงควำมมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมำชิกจะ

ได้รับ 

 

กำรกู้ยืมเงินหรอืกำรค้ ำประกัน 

  ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน

ส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำม

เห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 

   ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบ

วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไป

พลำง 

 ข้อ 18. กำรกู้ยืมเงินหรอืกำรค้ ำประกัน สหกรณ์อำจกู้ยืมเงนิ หรอืออกตั๋วสัญญำใชเ้งิน หรอืตรำ

สำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรเห็นสมควร ทั้งนี ้จะต้องอยู่ภำยในวงเงนิกู้ยืมหรอืกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำมข้อ 17 

 

กำรเงนิและกำรบัญชีของสหกรณ์ 

  (1) ข้อ 19. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์  ลงลำยมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำรอัน

เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก  เว้นแตจ่ะก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมขอ้บังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



  (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนองซึ่ง

สหกรณ์เป็นผู้จ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำน

กรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดกำร หรือกรรมกำรผู้ที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยรวมกันสองคน 

  (2)  กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวง นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้

จะต้องลงลำยมือช่ือของผู้จัดกำร หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมำย 

   อนึ่งในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงินและ

ตรำสำรกำรเงนิของสหกรณ์น้ัน ต้องประทับตรำของสหกรณ์ (ถ้ำมี) เป็นส ำคัญด้วย ยกเว้นเช็ค 

  ข้อ 20. กำรเงินของสหกรณ์ กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ

ของผู้จัดกำร ทั้งนี ้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 21. กำรบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่นำย

ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด และเก็บรักษำบัญชแีละเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ภำยใน

ระยะเวลำที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

   ให้บันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส ำหรับเหตุ

อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงนิสด ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชภีำยในสำมวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก

รำยกำรนัน้และลงบัญชีตอ้งมเีอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

   ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็นรอบปีบัญชีของ

สหกรณ์ต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน ตำมแบบที่นำย

ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

   วันสิ้นปีทำงบัญชขีองสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี 

  ข้อ 22. กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบ

บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำง

บัญช ี

   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อ

ที่ประชุมใหญ่ในครำวที่เสนองบดุล และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบดุลไปยังนำยทะเบียน

สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับจำกวันท่ีมีกำรประชุมใหญ่ 

   อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดูได้โดย

ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 

  ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น สมุด

รำยงำนกำรประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เห็นสมควรให้มีขึ้น 



   ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิก และทะเบียนหุน้แก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในเก้ำสิบ

วันนับแตว่ันที่จดทะเบียน 

   สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำง

เวลำท ำงำนแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงิ นกู้ของสมำชิกรำยอื่นไม่ได้ 

นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 

  ข้อ 24. กำรตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  โดยผู้สอบ

บัญชซีึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง  

  ข้อ 25. กำรก ำกับดูแลสหกรณ์  นำยทะเบียนสหกรณ์  รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำร

สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็น

หนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่ 

หรอื เชญิสมำชิกของสหกรณ์มำชีแ้จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  หรอืให้ส่งเอกสำร

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมได้ และมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของสหกรณ์

ระหว่ำงเวลำท ำงำนของสหกรณ์ได้ 

   ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรกอ ำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือและให้

ค ำช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบัติกำรตำมสมควร 

  ข้อ 26. กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน  ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของ

สหกรณ์ตอ่หนว่ยงำนที่ก ำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่หนว่ยงำนนัน้ก ำหนด  

 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 

 ข้อ 27. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี  เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิ

ของก ำไรสุทธิและเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิ แต่ต้องไม่

เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 

   ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อำจจะ

จัดสรรได้ดังตอ่ไปนี ้

  (1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด

กฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล 



ตำม (4) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดด้วยจ ำนวนเงนิปันผลทั้งสิน้ที่จ่ำยส ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรำ

ดังกล่ำวมำก่อน 

  ** ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้น ใหค้ิดเป็นรำยวัน 

  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สมำชิกได้ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงเว้น

แตส่มำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิห้ได้รับเงนิเฉลี่ยคืนส ำหรับปี

นั้น 

  (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบของก ำไรสุทธิ 

  (4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตำมที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็น

เงินปันผลตำมหุน้ ตำม (1) 

  (5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบ

ของสหกรณ ์

  (6) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  (7) เป็นทุนสวัสดิกำร หรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อย

ละสบิของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  (8) เป็นทุนเพื่อจัดตัง้ส ำนักงำนหรอืทุนอื่น ๆ เพื่อเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

  (9) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลอื (ถ้ำมี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

 

ทุนส ำรอง 

  ข้อ 28. ที่มำแห่งทุนส ำรอง นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ 27 แล้ว บรรดำเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผู้ยกให้มิได้ก ำหนดว่ำให้ใช้เพื่อกำรใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินนัน้เป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ 

   อนึ่ง จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนด

อำยุควำมก็ใหส้มทบจ ำนวนเงินนัน้เป็นทุนส ำรอง 

   ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่

จัดสรรตำม ข้อ 27 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้

น้อยลงก็ดียอดเงนิจ ำนวน ดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิน้ 

  ข้อ 29. สภำพแห่งทุนส ำรอง  ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปันกัน

ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแมส้่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

   ทุนส ำรองนี้จะถอนจำกบัญชไีด้เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึน้ หรอืเพื่อจัดสรรเข้ำ

บัญชทีุนส ำรองใหแ้ก่สหกรณ์ใหมท่ี่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม 



 (**ข้อ 27(1) วรรคสอง ควำมเดิมซึ่งแก้ไขโดยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 ตำม

หนังสือของส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ที่ กษ 1106/772 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2547 และให้ใช้

ควำมใหม่แทนดังท่ีพมิพ์ไว้นี้) 
 

หมวด 5 

สมำชิก 

  ข้อ 30. สมำชกิ  สมำชิกสหกรณ์นี้คอื 

  (1)  ผูท้ี่มชืี่อและลงลำยมอืชื่อในบัญชีรำยชื่อผูซ้ึ่งจะเป็นสมำชิกของสหกรณ์ และได้ช ำระค่ำ

หุน้ตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

  (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับที่ได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และได้

ช ำระค่ำหุน้ตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

  (1)  ข้อ 31. คุณสมบัติของสมำชกิ สมำชิกต้องมคีุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดำและบรรลุนิตภิำวะ 

  (3)  เป็นข้ำรำชกำร หรือข้ำรำชกำรบ ำนำญผู้ซึ่งไม่เคยเป็นสมำชิกสหกรณ์มำก่อน หรือผู้ที่

ลำออกจำกสหกรณ์หลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร หรือลูกจ้ำงสังกัดส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ หรือเป็น

เจ้ำหนำ้ที่ของสหกรณ์นี้ 

  (4)  เป็นผู้มคีวำมประพฤติและนิสัยดีงำม 

  (5)  มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงนิ 

  (6)  ผูท้ี่ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกแล้วหนึ่งปี จึงมีสทิธิสมัครเป็นสมำชิกใหมไ่ด้ 

  ข้อ 32. กำรเข้ำเป็นสมำชกิ  ผูส้มัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ (รวมทั้งสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้ำเป็นสมำชิก ตำมข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้โดยต้องมี

ผูบ้ังคับบัญชำของผูส้มัครในต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำงำนคนหนึ่งรับรอง แตถ่้ำผู้สมัครเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ไม่ต่ ำกว่ำหัวหนำ้งำนก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็นที่พอใจว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติ

ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลำยมือ

ชื่อของตนในทะเบียนสมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน 

แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 

  ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผูส้มัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครรอ้ง

ขอ ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขำด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



รับเข้ำเป็นสมำชิก ในกรณีดังว่ำนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำ

ประชุม 

  ข้อ 33. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้เข้ำเป็นสมำชิกจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์

คนละ 100 บำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอืเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ข้อ 34. สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชกิ  ผูเ้ข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสหกรณ์

กับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่ำได้

สิทธิในฐำนะสมำชิก 

  สิทธิของสมำชิกมีดังน้ี 

(1) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอควำมคดิเห็นหรอืออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้ำชื่อเรยีกประชุมใหญ่วิสำมัญ 

  (3)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำร

สหกรณ์ 

  (4)  ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ 

  (5)  สิทธิอื่น ๆ ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

หน้ำที่ของสมำชิก มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กำรที่เข้มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 

  (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ

มั่นคง 

  ข้อ 35. สมำชิกย้ำยสังกัด สมำชิกที่ย้ำย หรอืโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร

เข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หำกสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้ำเป็นสมำชิก

ได้และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิกนั้นมีควำมประสงค์จะให้โอน

เงินค่ำหุ้น เงินกู้ และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้ำเป็นสมำชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ

จัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น เงินกู้ และเงินฝำก (ถ้ำมี) ที่สมำชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ใน

ระเบียบสหกรณ์ 

  ข้อ 36. กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อื่น สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ำย หรือโอนมำรับ

รำชกำรในสังกัดตำมข้อ 31(3) หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้

ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดใน ข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ 34 ทั้งนี ้เมื่อสหกรณ์ที่ตน

เป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินคำ่หุน้ให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว  



   กำรรับโอนเงินคำ่หุน้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สนิที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 37. กำรเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชำติ และที่อยู่ สมำชิกคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติและ

ทีอ่ยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแตว่ันที่มกีำรเปลี่ยนแปลง 

 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

  (1) ข้อ 38. กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์  กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมำชิกอำจท ำหนังสือตั้งบุคคล

หนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำกหรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ควำม

ตำย โดยมอบให้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐำน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะ

พินัยกรรม 

   ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้วก็

ต้องท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ไว้อีก 

    เมื่อสมำชิกตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ และ

สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นในบรรดำที่

สมำชิกผู้ตำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น ำ

หลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผูม้ีสทิธิได้รับเงนิจ ำนวนดังกล่ำวนั้น 

ทั้งนี ้ตำมข้อก ำหนดในข้อ 44. วรรคแรก และข้อ 45. 

   ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยื่นค ำขอรับเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน

ก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมำชิกตำยหรือได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบส ำเนำมรณบัตรที่ทำงรำชกำร

ออกให้แสดงว่ำสมำชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมื่อคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรได้พิจำรณำและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ำยเงนิผลประโยชน์ดังกล่ำวภำยในสี่สิบหำ้วัน ในกรณีผู้มี

สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค ำขอรับเงนิผลประโยชน์ หรอืผูท้ี่มชืี่อเป็นผูร้ับโอนประโยชน์ที่สมำชิกได้จัดท ำ

ให้สหกรณ์ไว้มีตัวตนอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ ำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบ

เป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ทั้งสิน้ 

 

กำรขำดจำกสมำชกิภำพ 

  ข้อ 39. กำรขำดจำกสมำชกิภำพ  สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ตำย 

(2) ลำออก 

(3) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

(4) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



(5) ถูกออกจำกรำชกำร หรอืงำนประจ ำตำมข้อ 31 (3) โดยมีควำมผดิ 

(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 

  ข้อ 40. กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน

อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และเมื่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว จึงให้ถือ

ว่ำออกจำกสหกรณ์ได้  

   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร 

หรือกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่ำออกจำก

สหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบ

ด้วย 

  ข้อ 41. กำรให้ออกจำกสหกรณ์  สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำง

ใดดังตอ่ไปนี ้

  (1)  ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

  (2)  ขำดช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกันหรือขำดช ำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดย

มิได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  (3)  น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นัน้ 

  (4)  ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

  (5)  ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือ

ผดินัด กำรส่งเงินงวดช ำระหนีด้ังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ  

  (6)  ไม่ให้ข้อควำมจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก หรือเมื่อ

จะก่อควำมผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน หรือเมื่อมีควำมผูกพันในหนี้สินต่อ

สหกรณ์อยู่แลว้ 

  (7)  จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์หรือ

ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น

ปฏิปักษ์หรอืท ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ  

   เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำว

ข้ำงต้นนี้ และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำร

ด ำเนนิกำรที่มอียู่ทั้งหมดในขณะน้ันแล้ว ก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 



   สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบมติกำรให้ออกค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้

เป็นที่สุด 

  ข้อ 42. กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำ

เพรำะเหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก 

  ข้อ 43. สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด  

สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31(3) โดยไม่มีควำมผิด เว้นแต่ออก

เพรำะตำย หรอืเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรอืเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรอืต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย ถ้ำ

มิได้ลำออกจำกสหกรณ์ด้วย ก็ใหถ้ือว่ำคงเป็นสมำชิกอยู่ และจะงดช ำระค่ำหุน้ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่ำ

หุน้ สมำชิกเช่นว่ำนั้นอำจได้รับเงนิกู้จำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบสหกรณ์ 

  ข้อ 44. กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิกขำดจำก

สมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (1),(2),(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำง

จำ่ยบรรดำที่สมำชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกซึ่งออกเพรำะเหตุอื่น พร้อมดว้ยเงนิปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ

ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่

ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำก และดอกเบี้ยนั้น

สหกรณ์จะจำ่ยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  ถ้ำในปีใดจ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบ

แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำยคืน

ค่ำหุ้นของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกที่ขำด

จำกสมำชิกภำพเนื่องจำกตนได้โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำตำมข้อ 31(3) โดยไม่มี

ควำมผิดนัน้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

  ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39(4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงิน

รับฝำก เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยใน

เวลำอันสมควร โดยไม่มีเงนิปันผลหรอืเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตป่ระจ ำปีที่ออกจำกสหกรณ์ หรอืหำกสมำชิกขอให้

จ่ำยค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภำยหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำ

จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ ส่วนเงนิรับฝำกและดอกเบีย้นั้น สหกรณ์จะจำ่ยใหต้ำมระเบียบของสหกรณ์  

  กรณีที่สหกรณ์มีกำรด ำเนินงำนเป็นปกติให้จ่ำยคืนค่ำหุ้นแก่สมำชิกตำมมูลค่ำหุ้นที่ปรำกฏ

ในข้อ 4 แต่กรณีที่สหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นแก่

สมำชิกที่พ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี และค ำนวณลดค่ำหุ้นที่จะจ่ำยคืนแก่

สมำชิก 



  กำรค ำนวณมูลค่ำตำมวรรค 5 ใหใ้ช้เกณฑ์ค ำนวณ ดังนี้ 

  มูลค่ำ = ทุนเรือนหุน้ทั้งหมด – (ขำดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิน้) 

                                 จ ำนวนหุน้ทั้งสิน้ 

 

  ในกำรปรับลดมูลค่ำต่อหุ้นที่จะจ่ำยคืนแก่สมำชิก สหกรณ์ไม่ต้องท ำกำรปรับปรุงบัญชี  

ใด ๆ แต่ต้องเปิดเผยกำรค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นที่จะจ่ำยคืนสมำชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินส ำหรับส่วนต่ำงของมูลค่ำหุ้นที่ก ำหนดในข้อบังคับ ข้อ 4 ซึ่งอยู่ใน

บัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นแก่สมำชิในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมให้น ำไปลดยอดบัญชี

ขำดทุนสะสม 

  เมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นแล้วในปีต่ำง ๆ ไป สหกรณ์ต้อง

ค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่

ก ำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มยีอดขำดทุนสะสม 

  ข้อ 45. กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของ

สมำชิกตำมข้อ 44. นั้น สหกรณ์มอี ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

ควำมรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 

ข้อ 46. ควำมรับผิดของสมำชิก  สมำชิกมีควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกิน

จ ำนวนเงินคำ่หุน้ที่ยังส่งใชไ้ม่ครบมูลค่ำหุน้ที่ตนถือ 

 

หมวด 5/1 

สมำชิกสมทบ 
 

      (4) ข้อ 46/1 สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ตำมที่เห็นสมควร โดยสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบด้วย

ควำมสมัครใจ และมีควำมประสงคจ์ะใช้บริกำรต่ำงๆ ของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำ 

      (4) ข้อ 46/2 คุณสมบัติของสมำชกิสมทบ ผูส้มัครเป็นสมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 

 (3) เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรอืบุตรของสมำชิก หรอื 

  (4) เคยเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ ที่ เรียกชื่อเป็นอย่ำงอื่นของ

ส ำนักข่ำวกรองแหง่ชำติ หรอื 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



       (5) เป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจำ้งช่ัวครำว รับเงนิเดือนประจ ำสังกัดส ำนักข่ำวกรองแหง่ชำติ 

       (6) เป็นผู้มีควำมประพฤติดีงำม 

       (7) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 

 (4) ข้อ 46/3 กำรได้เข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ผู้ประสงค์จะเป็นสมำชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง

สหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนด โดยต้องมีสมำชิกสหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่ำ 2 คน รับรอง เมื่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ ข้อ 

46/2 ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ และ

ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำท) พร้อมค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ 10 หุ้น 

(หนึ่งรอ้ยบำท) ภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด ส ำหรับสมำชิกสมทบตำมข้อบังคับ ข้อ 

46/2 (5) จะต้องถือหุน้เป็นรำยเดือนตำมระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยกำรถือหุน้ของสมำชิกสมทบ 

        ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถอืว่ำเป็นรำยได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ  

        เมื่อสมำชิกสมทบได้ปฏิบัติตำมวรรคก่อนแล้วย่อมได้สทิธิในฐำนะสมำชิกสมทบ 

      (4) ข้อ 46/4 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีสิทธิ และหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ไม่

ขัดกับกฎหมำยสหกรณ์ 

      สิทธิของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีสทิธิดังต่อไปนี้ 

       (1) ได้รับกำรบริกำรทำงวชิำกำรจำกสหกรณ์ 

       (2) ฝำกเงนิกับสหกรณ์ได้ทุกประเภท ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

       (3) ได้รับเงนิกู้จำกสหกรณ์ ตำมระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยกำรให้เงนิกู้แก่สมำชิกสมทบ 

       (4) ได้รับสวัสดิกำรจำกสหกรณ์ ตำมระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยกำรให้สวัสดิกำรแก่สมำชิก

สมทบ 

       (5) รว่มประชุมใหญ่ของสหกรณ์ในฐำนะผูส้ังเกตกำรณ์ 

       (6) ได้รับเงนิปันผลค่ำหุน้และเงินเฉลี่ยคืน 

      หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

      (1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิและค ำสั่งของสหกรณ์ 

       (2) ปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

       (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

       (4) รว่มมอืกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อพัฒนำสหกรณ์ให้เจรญิรุ่งเรอืงและม่ันคง 

        สมำชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องดังนี้ 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



  (1) ไม่ให้นับชื่อสมำชิกสมทบเป็นองค์ประชุมใหญ่ 

  (2) ไม่สำมำรถออกเสียงในเรื่องใดๆ ในที่ประชุมของสหกรณ์ 

  (3) ไม่สำมำรถเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 

 (4) ข้อ 46/5 กำรขำดสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด

เหตุหนึ่ง ดังตอ่ไปนี ้

        (1)  ตำย 

        (2) ลำออกจำกสหกรณ์และได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแลว้ 

        (3) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรอืเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

        (4) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 

        (5) ขำดคุณสมบัติตำมข้อบังคับ ข้อ 46/2 

        (6) พ้นจำกรำชกำร หรือหน้ำที่ประจ ำ จำกส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ตำมข้อบังคับ ข้อ 46/2 

(5) 

        (7) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรเสนอเรื่องกำรขำดสมำชิกภำพของ

สมำชิกสมทบใหท้ี่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 

 (4) ข้อ 46/6 กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบอำจลำออกจำกสหกรณ์

ได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเมื่อคณะกรรมกำรได้สอบสวน

พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว จงึให้ถือวำ่ออกจำกสหกรณ์ได้ 

 (4) ข้อ 46/7 กำรให้ออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำก

สหกรณ์เพรำะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

       (1) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

       (2) ไม่ลงลำยมอืชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ 

       (3) ขำดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดส่งรวมหกงวด ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับ

อนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

       (4) น ำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงนิกู้นั้น 

       (5) ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีในระยะเวลำที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



        (6) ค้ำงสง่เงนิงวดช ำระหนี ้ไม่ว่ำต้นเงิน หรอืดอกเบีย้เป็นระยะเวลำสองงวดติดต่อกัน หรอื

ผดินัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้สำมครำวส ำหรับเงนิกู้รำยหนึ่ง ๆ 

        (7) จงใจฝ่ำฝืนข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์ หรือมีพฤติกำรณ์ใด ๆ อันเป็น

เหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรอืแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ตอ่สหกรณ์ไม่วำ่ประกำรใด ๆ 

 (4) ข้อ 46/8 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบคนใดมี

กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชำติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำร

เปลี่ยนแปลง 

       (4) ข้อ 46/9 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมำชิกสมทบ สมำชิกสมทบอำจท ำหนังสือตั้งบุคคล

หนึ่งหรอืหลำยคนเป็นผูร้ับโอนประโยชน์ในเงนิค่ำหุน้ เงินฝำก หรอืเงินอื่นใดจำกสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ควำม

ตำย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐำน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะ

พนิัยกรรม 

        ถ้ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้ว 

ต้องท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว้ 

        เมื่อสมำชิกสมทบตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ 

และสหกรณ์ จะจำ่ยเงนิค่ำหุน้ เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงนิผลประโยชน์หรอืเงินอื่นใดบรรดำ

ที่สมำชิกสมทบ ผูต้ำยมีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่ผูร้ับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรอืถ้ำมิได้ตัง้ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่

ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ ำนวน

ดังกล่ำวนั้น ทั้งนี ้ตำมข้อก ำหนดใน ข้อ 46/10 และ ข้อ 46/11 

        ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยื่นค ำขอรับเงนิผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน

ก ำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมำชิกสมทบตำยหรือได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบส ำเนำมรณะบัตรที่ ทำง

รำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมื่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดังกล่ำวภำยในสี่สิบ

ห้ำวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่ อเป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ที่สมำชิกสมทบได้จัดท ำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้

สหกรณ์โอนจ ำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ทั้งสิน้  

 (4) ข้อ 46/10 กำรจ่ำยคนืจ ำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิก

สมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำม ข้อ 46/5 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจำ่ยคืนค่ำหุน้ที่สมำชิกสมทบ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



มีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกสมทบซึ่งออกเพรำะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ

จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงนิปันผลหรอืเงนิเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้น หรอืจะเรียกให้จำ่ยคืน

หลังจำกวันสิ้นปีทำงบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุม

ใหญ่มีมติใหจ้ัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงนิรับฝำกและดอกเบีย้นั้นสหกรณ์จะ

จำ่ยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

        ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุน้ที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละ

สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำย

คืนคำ่หุน้ของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำม ข้อ 46/5 (4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก 

เงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฎหมำย 

ล้มละลำย 

        ในกรณีที่สมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำม ข้อ 46/5 (5) (6) (7) นั้น

สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรอืเงนิเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจำกสหกรณ์ หรอืหำก

สมำชิกสมทบขอให้จ่ำยค่ำหุ้น ภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภำยหลังที่

ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ำยให้

ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

  ในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุน้แก่

สมำชิกสมทบที่พ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี และให้ค ำนวณเงินค่ำหุน้จ่ำยคืน

ต่อหุ้นที่จะจำ่ยคืนแก่สมำชิกสมทบโดยน ำทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลอืและหนีส้ินทั้งสิ้น

แล้วน ำมำเฉลี่ยโดยใช้จ ำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐำนในกำรค ำนวณเมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำ  เงินค่ำหุ้น

จ่ำยคืนต่อหุ้นแล้วในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และ

มูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุ้นที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 4 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มยีอดขำดทุนสะสม 

       (4) ขอ้ 46/11 กำรหักจ ำนวนเงนิซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจำ่ยคืนจ ำนวน

เงินของสมำชิกสมทบตำม ข้อ 46/10 นั้น ให้สหกรณ์หักจ ำนวนเงนิซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดตอ่สหกรณ์

ออกก่อน 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



(4) ข้อ 46/12 กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกสมทบออก

จำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก 

 

หมวด 6 

กำรประชุมใหญ่ 

  ข้อ 47. กำรประชุมใหญ่สำมัญ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภำยใน

หนึ่งรอ้ยห้ำสิบวันนับแตว่ันสิ้นปีทำงบัญชสีหกรณ์ 

  ข้อ 48. กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็

สุดแต่จะเห็นสมควร แตถ่้ำนำยทะเบียนสหกรณ์แจ้งใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสำมัญ หรอืในกรณีที่สหกรณ์เกิด

กำรขำดทุนเกินกึ่งของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิชักช้ำ แต่ไม่เกิน

สำมสิบวันนับแตว่ันที่สหกรณ์ทรำบ 

   สมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอเพื่อกำรใดกำร

หนึ่งต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับค ำร้องขอ 

   ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว

ข้ำงตน้ ให้นำยทะเบียนสหกรณ์มอี ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญได้ ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร 

  ข้อ 49. กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่ เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มีหนังสือ

แจ้งวัน เวลำ สถำนที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน แต่ถ้ำ กำร

ประชุมนั้นเป็นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำน

กรรมกำร หรือเลขำนุกำร เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่จำกกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำ ในโอกำสเดียวกันกับที่แจง้ให้สมำชิกทรำบด้วย 

  ข้อ 50. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่

น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำหน่ึงร้อยคน 

   ในกำรประชุมใหญ่ สมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำประชุมแทนตนไม่ได้ 

 ข้อ 51. กำรนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ำสมำชิกมำประชุมไม่

ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในกำร

ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรยีกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกมำประชุม

ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้ำ

เป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมำชิกมำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงที่จะเป็น

องค์ประชุมตำมที่กล่ำวในข้อ 50 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชุม 

 ข้อ 52. อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้ง

ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

(4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่  4  เมษำยน  พ.ศ. 2560 



  (1)  รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ และวินิจฉัย ข้ออุทธรณ์

ของผู้สมัครซึ่งมไิด้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออก จำกสหกรณ์ 

  (2)  พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรของ

สหกรณ์ พิจำรณำอนุมัตงิบดุล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

  (3)  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรและของผูต้รวจสอบกิจกำร 

  (4)  พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ

กรรมกำรอื่น ๆ และผูต้รวจสอบกิจกำร 

  (5)  พิจำรณำก ำหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรอืค้ ำประกัน 

  (6)  อนุมัตแิผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 

  (7)  ก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำร 

ด ำเนนิกำรหรอืกรรมกำรอื่น ๆ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 

  (8)  พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  (9)  รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของสันนบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์

ที่สหกรณ์นีเ้ป็นสมำชิกอยู่ 

  (10) พิเครำะหแ์ละปฏิบัติตำมบันทึกหรอืหนังสอืของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน

สหกรณ์ ผูต้รวจกำรสหกรณ์ ผูส้อบบัญช ีหรอืพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 

  (11) ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์

ของสหกรณ ์
 

หมวด 7 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  (1) ข้อ 53. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชกิเป็นประธำนกรรมกำรหนึ่ง

คนและกรรมกำรด ำเนินกำรอีกจ ำนวนสิบสี่คน ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองเป็น

รองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง ผู้ช่วยเลขำนุกำรคนหนึ่ง และเหรัญญิกคน

หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร 

   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้ด ำเนินกิจกำร และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจกำรอัน

เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เพื่อกำรนี้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำย

คนหรอืผูจ้ัดกำรท ำแทนก็ได้ 

   หำ้มมใิห้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอ่ไปนีเ้ป็นหรอืท ำหนำ้ที่กรรมกำรด ำเนินกำร 

  (1)  เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่

กระท ำโดยประมำท หรอืควำมผิดลหุโทษ 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐหรอื

เอกชน ฐำนทุจรติต่อหน้ำที่ 

  (3)  เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง

กรรมกำร ตำมมำตรำ 22(4) แหง่พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุทุจริตต่อ

หนำ้ที ่

  (5)  สมำชิกซึ่งผดินัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรอืดอกเบีย้ ในระยะเวลำหนึ่ง

ปีทำงบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำร

กระท ำของตนเอง 

  (6)  ผูซ้ึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์ 

  ข้อ 54. อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 

(ก) ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

     (1) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และ

ควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

     (2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ

อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

     (3) ลงลำยมือช่ือในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

     (4)  ด ำเนนิกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

   (1)  ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อ

ประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหนำ้ที่ได้ หรอืเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง 

   (2)  ปฏิบัติกำรตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 

   (3)  ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

   (1)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรทุกครั้ง 

   (2)  ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรยีบร้อยอยู่เสมอ 

   (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรอืกรรมกำรด ำเนินกำร แล้วแต่กรณี 



   (4)  ด ำเนนิกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยใหภ้ำยใต้

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

   (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของ

สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

   (2)  ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

  ข้อ 55.  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี 

นับแต่วันเลือกตั้ง ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรจ ำนวนหนึ่งใน

สองของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดพ้นจำกต ำแหน่งโดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำเป็น

กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งให้ครบ

ตำมจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดในแต่ละปี ส ำหรับในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่ใน

ต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

   กรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ  กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับ

เลือกตั้งใหม่ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก  โดยน ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้

โดยอนุโลม 

   เมื่อครบก ำหนดแล้วหำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้

คณะกรรมกำรชุดเดิมรักษำกำรในต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ 

กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ (รวมทั้งกำรออกโดยวิธีจับสลำก) อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ

ได้ แตจ่ะอยู่ในต ำแหน่งได้ ไม่เกินสองวำระติดตอ่กัน 

  ข้อ 56. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดดังต่อไปนี ้

  (1)  ถึงครำวออกตำมวำระ 

  (2)  ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรอืลำออกต่อ

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

  (3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 

  (4)  เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้ 

  (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงนิงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรอืดอกเบีย้ 

  (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรอืรำยตัว 

  (7)  นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรอืรำยตัว 

  (8)  ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตดิต่อกันสำมครั้ง โดยไม่มเีหตุอันควร 



   ให้กรรมกำรด ำเนินกำรผู้มีส่วนได้เสียตำม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์แห่งชำติได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับทรำบค ำสั่ง ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

สหกรณ์แห่งชำติใหเ้ป็นที่สุด 

   กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม่ทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรชุดแรก 

  ข้อ 57. ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ  ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อน

ถึงครำวออกตำมวำระ (เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ 56(7) ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ยังด ำรงต ำแหน่งอยู่

ด ำเนินกำรต่อไป จนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรแทนในต ำแหน่ง

ที่วำ่ง แตถ่้ำในเวลำใดจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม กรรมกำรด ำเนินกำร

ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่จะประชุมด ำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำกต้องนัดเรียกให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้น

โดยเร็ว 

   ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำมใน

วรรคก่อนนัน้เป็นต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่แทนและยังมิได้มีกำร

ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรอื่นขึ้น

ท ำหนำ้ทีแ่ทนชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่ 

   กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต ำแหน่งที่ว่ำง ให้อยู่ในต ำแหน่งได้

เพียงเท่ำก ำหนดเวลำที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

  ข้อ 58. กำรประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ

แตต่้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่ำงนอ้ย 

   ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร เรียกประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้ ในกรณีที่เป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 

และเรื่องที่ส ำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทรำบด้วยทุกครำว 

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 59. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่

ด ำเนนิกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิและค ำสั่งของสหกรณ์ กับ

ทั้งในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

  (1)  พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก

ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์ 



  (2)  พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำกหรือลงทุนเงนิ

ของสหกรณ ์

  (3)  ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำนประจ ำปี

แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

  (4)  เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีตอ่ที่ประชุมใหญ่ 

  (5)  เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

  (6)  พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรตลอดจน

ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรให้เป็นกำรถูกต้อง 

  (7)  พิจำรณำด ำเนนิกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 

  (8)  ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

  (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ

อุปกรณ์ด ำเนนิงำนของสหกรณ์ 

  (10)  พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกและออกจำกชุมนุมสหกรณ์ และ   องค์กำร

อื่น 

  (11)  พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือ  

คณะท ำงำนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

  (12)  พิเครำะห์และปฏิบัติตำมหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์

ผูต้รวจกำรสหกรณ์ ผูส้อบบัญช ีหรอืพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 

  (13)  พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนนิไปด้วยดี 

  (14)  พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ควำมเห็นของ ผู้จัดกำร

และสมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ 

  (15)  เชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษำของ  คณะกรรมกำร 

 ด ำเนนิกำรตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร 

  (16)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือ ประนีประนอม   ยอม

ควำมหรอืมอบข้อพิพำทใหอ้นุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชีข้ำด 

  (17)  พิจำรณำด ำเนนิกำรตำ่ง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ  สหกรณ์ 

  (18)  พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ เพื่อเข้ำประชุมใหญ่และออก

เสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรอื่น ๆ ซึ่ง

สหกรณ์นี้เป็นสมำชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่ข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 

และองค์กำรนัน้ ก ำหนดไว้ 



  (19)  พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รอง

ประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก ผู้จัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 

  ข้อ 60. ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในกรณีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์

กระท ำกำร หรืองดเว้นกำรกระท ำกำร หรือกระท ำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนจน

ท ำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมำชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน กำร

บัญชี หรือ กิจกำรหรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ เป็นเหตุให้

สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำยคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมกำรอื่น 

  ข้อ 61. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร

จ ำนวน 7 คน โดยใหป้ระธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรอ ำนวยกำร และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรอื่นเป็น

กรรมกำรรว่มอีกตำมสมควร 

   ให้ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เป็นประธำนและเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรตำมล ำดับ 

   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรซึ่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรนัน้ 

   ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกัน

เดือนละครั้งเป็นอย่ำงนอ้ย และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร หรอืเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำร

ประชุมครำวถัดไปทรำบ 

  ข้อ 62. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผู้ด ำเนิน

กิจกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย และตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิและ

ค ำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

  (1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงนิ กำรจำ่ยเงนิ กำรสะสมเงนิ กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำเงินให้

เป็นไปตำมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

  (2) ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 



  (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน

สภำพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

  (4) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้กำรปรับปรุง หรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของ

สหกรณ์ 

  (5) ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบดุล รวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผล

กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

  (6) พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

พิจำรณำเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ 

  (7)  พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์  เสนอต่อ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพจิำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

  (8) ท ำนิตกิรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร

มอบหมำย 

  ข้อ 63. คณะกรรมกำรเงนิกู้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งคณะกรรมกำรเงนิกู้ จ ำนวน 5 คน โดย

ใหม้ีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร 

   คณะกรรมกำรเงินกู้ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

ซึ่งตั้งคณะกรรมกำรเงนิกู้นั้น 

   ให้คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละ

ครั้งเป็นอย่ำงนอ้ย และให้ประธำนกรรมกำรเงนิกู้ หรอืเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนกรรมกำรเงินกู้ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

   ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบใน

กำรประชุมครำวถัดไป 

  ข้อ 64. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร

พิจำรณำวินิจฉัยอนุมัติกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์

รวมทั้งขอ้ต่อไปนี ้

  (1) ตรวจสอบกำรใชเ้งินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุง่หมำยที่ให้เงนิกู้นั้น 

  (2) ตรวจสอบกำรควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก ำหนดให้ผู้กู้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด 

  (3) ดูแลและติดตำมกำรช ำระหนี้ของสมำชิกผูกู้้ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 



  (4) สอบสวนเบือ้งตน้ให้ได้ข้อควำมจริง ในกรณีสมำชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลำกำรส่งเงินงวดช ำระ

หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำผ่อน

ผัน หรอืเรียกคืนเงนิกู้ หรอืสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์ 

  ข้อ 65. คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้ง

คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์จ ำนวน 5 คน โดยใหม้ีต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และ

เลขำนุกำรคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมกำร 

   คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำที่ก ำหนดเวลำของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งต้ังคณะกรรมกำรศกึษำและประชำสัมพันธ์นั้น 

   ให้คณะกรรมกำรศกึษำและประชำสัมพันธ์ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีกำร

ประชุมกันเดือนละครัง้เป็นอย่ำงนอ้ย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ หรอืเลขำนุกำรนัด

เรียกประชุมได้ 

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อย

กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรศกึษำและประชำสัมพันธ์ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

   ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป 

  ข้อ 66. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  ให้คณะกรรมกำรศึกษำ

และประชำสัมพันธ์มีอ ำนำจและหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของ

สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

  (1) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก โดยใหก้ำรศกึษำและอบรมแก่สมำชิก และผู้ที่

สนใจใหท้รำบถึงเจตนำรมณ ์หลักวิธีกำร และกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ 

  (2) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงำน

ของสหกรณ์ใหส้มำชิก และบุคคลภำยนอก รับทรำบ 

  (3) ด ำเนนิกำรในกำรหำผูส้มัครเข้ำเป็นสมำชิก 

  (4) ให้กำรศึกษำอบรมและเผยแพร่แก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์ และกำรใชจ้ำ่ยเงนิอย่ำง

รอบคอบ ตลอดจนวิชำกำรตำ่ง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรประกอบอำชีพ 

  (5) ศึกษำ และติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อื่นทั้งในและ

นอกประเทศเพื่อน ำตัวอย่ำงที่ดีมำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำน ำมำบริกำรแก่สมำชิกตำม

ควำมเหมำะสม 

  ข้อ 67. คณะอนุกรรมกำร ในกรณีจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมี

ค ำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อมอบหมำยให้ปฏิบัติภำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 



ประธำนในที่ประชุม 

  ข้อ 68. ประธำนในที่ประชุม  ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้

ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธำน

กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตั้ง

กรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึง่ขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ 

คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ประธำนของคณะกรรมกำรนั้น ๆ เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำ

ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำร

ประชุมครำวนั้น 

   ในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ

ถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธำนในที่ประชุมก็ให้กระท ำได้โดยเลือก

สมำชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะครำวนั้น  หรือจนเสร็จกำรประชุม มติเลือกประธำนใน

ที่ประชุมในกรณีนี้ตอ้งมคีะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม 

  ข้อ 69. กำรออกเสียง สมำชิกคนหนึ่งให้มเีสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ได้

เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น 

ผูใ้ดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผูน้ั้นจะออกเสียงในเรื่องน้ันไม่ได้ 

  ข้อ 70. กำรวินิจฉัยปัญหำ  เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง 

ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  ให้ถือ

คะแนนเสียงข้ำงมำกถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้

ขำด เว้นแตใ่นกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

(1) กำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

(2) กำรเลิกสหกรณ์ 

 

รำยงำนกำรประชุม 

  ข้อ 71. รำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกำร

ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจำรณำ 

วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอื่น ๆ 

แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนัน้ ๆ ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
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ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

  ข้อ 72. กำรจ้ำง กำรแต่งตั้งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งผู้จัดกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจ

พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม เพื่ อแต่งตั้ง

เป็นผู้จัดกำร ในกำรจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ต้องท ำหนังสือสัญญำจ้ำงไว้เป็นหลักฐำน และให้คณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำรเรียกใหม้ีหลักประกันอันควร 

   ในกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงผู้จัดกำรต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดัง

ก ำหนดไว้ในข้อ 74 เป็นลำยลักษณ์อักษร 

   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือก 

หรือสอบคัดเลือกกำรแต่งตั้งหรือจ้ำง กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร และกำรพ้นจำก

ต ำแหน่งของผู้จัดกำรสหกรณ์ 

   ผูจ้ัดกำรสหกรณ์พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

 (1)  ตำย 

 (2)  ลำออกโดยท ำเป็นหนังสือ 

 (3)  ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบสหกรณ์ 

 (4)  เกษียณอำยุตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 (5)  ถูกเลิกจ้ำง 

  (6)  ลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ำได้กระท ำ

หรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ อันขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือไม่เหมำะสม

กับต ำแหน่งหนำ้ที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

   ให้น ำควำมตำมข้อบังคับข้อ 53 วรรค 3 มำบังคับใช้กับบุคคลที่จะเป็นหรือท ำหน้ำที่

ผูจ้ัดกำรโดยอนุโลม 

  ข้อ 73. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ สหกรณ์อำจจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์ โดยก ำหนด

ระยะเวลำหรือไมก่ ำหนดระยะเวลำก็ได้ 

  ข้อ 74. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร

ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

  (1)  ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหเ้ป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดใหผู้้เข้ำเป็น

สมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของ

สหกรณ์ 

  (2)  ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้นและชักชวน

กำรถือหุน้ในสหกรณ ์



  (3)  รับฝำกเงนิ จำ่ยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกเงนิของสหกรณ์ 

  (4)  เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตำม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 

  (5)  จัดท ำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินคำ่หุน้ และเงินใหกู้้ทุกหกเดือน พร้อม

กับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล 

  (6)  พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบของ

สหกรณ์ รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชำ

และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หนำ้ที่เหล่ำนั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

  (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส ำคัญโดยครบถ้วน

รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้ เป็นกำรถูกต้อง รวบรวมใบส ำคัญและเอกสำร  

ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ

ของสหกรณ ์

  (8) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

  (9) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนนิกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  

  (10)  รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำร 

ด ำเนนิงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

  (11)  จัดท ำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำร  

 ด ำเนนิกำรพิจำรณำ 

  (12)  จัดท ำแผนปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สอดคล้องกับแผนงำนที่ได้รับอนุมัติ จำกที่ 

 ประชุมใหญ่ 

  (13)  เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร ด ำเนินกำร และ

ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแตก่รณีซึ่งที่ประชุมนัน้ ๆ มิใหเ้ข้ำร่วมประชุม 

  (14)  ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์ 

  (15)  รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ  ของ 

สหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 

  (16)  เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  (17)  เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำที่ทำง

รำชกำรก ำหนด 



  (18)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมำย หรอืตำมที่ควรกระท ำเพื่อให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไป ด้วยดี 

  ข้อ 75. กำรลำออก ให้ผู้จัดกำรสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่ำสำมสิบ

วัน และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์

พิจำรณำกำรลำออกนั้น กำรยับยั้งกำรลำออกของผูจ้ัดกำรสหกรณ์กระท ำได้ไม่เกินหกสิบวัน 

       (1) ข้อ 76. กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร  ถ้ำสหกรณ์ยังมิได้มีกำร

จัดจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร  หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐำนะที่จะจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ในต ำแหน่งอื่นด้วย

ได้ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดคนหนึ่งตำมที่

เห็นสมควร 

  ข้อ 77.  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร  ถ้ำต ำแหน่งผูจ้ัดกำรวำ่งลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้

ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว ให้รองผู้จัดกำร 

หรอืผูช่้วยผูจ้ัดกำร หรอืเจ้ำหนำ้ที่สหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเป็นผู้รักษำกำรแทน 

  ข้อ 78. กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน กับบรรดำทรัพย์สินและหนี้สิน 

ตลอดจนจัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

   ข้อ 79. เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำงและแต่งตั้ง

เจ้ำหน้ำที่อื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 53 (1), (2), (3), (4) ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อ

ปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ทั้งนี ้ตำมระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

 

ที่ปรึกษำ 

 ข้อ 80. ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญสมำชิกหรือ

บุคคลภำยนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำ และที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์

ได้จ ำนวนไม่เกินห้ำคนเพื่อให้ควำมเห็นแนะน ำในกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม

ระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

  ข้อ 81. ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี จ ำนวน 1 คน (ไม่เกินหำ้คนหรอืหนึ่งนิติบุคคล) 

   ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำใน

สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



  ข้อ 82. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มี

ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคน

ใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหนำ้ที่ไปพลำงก่อน 

   ผูต้รวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 

  ข้อ 83. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำร

ด ำเนนิงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้คือ 

  (1)  ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ

หนี้สนิทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จรงิ 

  (2)  ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 

เพื่อประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ทั้ง

ทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติในกิจกำรนัน้ ๆ  

  (3)  ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและ

หลักประกัน 

  (4)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน และกำรใชจ้ำ่ยเงนิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ของสหกรณ ์

  (5)  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุง

แผนงำนข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค ำสั่งตำ่ง ๆ ของสหกรณ์ 

  (6)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์หรือ

กิจกำรอื่น ๆ เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่กำรด ำเนนิกิจกำรของสหกรณ์ 

   ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรในกำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ด้วย 

   หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร

สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้ำ ผูต้รวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นดว้ยก็ได้ 

  ข้อ 84. ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่องของ

สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่ำเสียหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจง้นั้น 

 

หมวด 9 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  ข้อ 85. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรดังตอ่ไปนี้ 



  (1) ต้องก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ และให้แจ้งไปยัง

สมำชิกพร้อมหนังสอืแจง้ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 

  (2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีกำร

พิจำรณำเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ซึ่งมีกรรมกำร

ด ำเนินกำรมำประชุมเต็มจ ำนวนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรที่มำประชุมซึ่งลงลำยมือชื่อเข้ำ

ประชุม แต่ถ้ำสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำสิบห้ำคน ลงลำยมือ

ชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้แก้ไข

เพิ่มเติมขอ้บังคับก็ย่อมท ำได้ โดยต้องระบุข้อควำมที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมดว้ยเหตุผล 

  (3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระท ำได้แตเ่ฉพำะในกำรประชุมใหญ่

ที่มอีงค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี 

  (4) ข้อควำมใดที่ที่ประชุมได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัดกับ

กฎหมำย หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย นำยทะเบียนสหกรณ์

อำจแก้ไขข้อควำมนัน้ แล้วรับจดทะเบียน 

  (5) ข้อบังคับที่นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หำกยังไม่ได้ก ำหนดระเบียบ หรือ

ค ำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น ำควำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ

ปฏิบัติ 

 

หมวด 10 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

  (1) ข้อ 86. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ เพื่อ

ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 

รวมทั้งในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงนิฝำกจำกสหกรณ์สมำชิก 

(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงนิฝำกจำกสหกรณ์อื่น 

(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงนิฝำกจำกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงนิกู้แก่สหกรณ์อื่น 

(5) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงนิกู้แก่สมำชิกสหกรณ์ 

(6) ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ์ 

(7) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 

(8) ระเบียบว่ำด้วยเจำ้หนำ้ที่ของสหกรณ์ 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.สขช. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  29  เมษำยน  พ.ศ. 2554 



(9) ระเบียบว่ำด้วยกำรใชทุ้นเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

(10) ระเบียบว่ำด้วยที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ 

  (11) ระเบียบอื่น ฯ ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก ำหนดไว้ให้มีเพื่อควำมสะดวก

และเป็นทำงปฏิบัติงำนของสหกรณ์ 

  เฉพำะระเบียบใน (1), (2), (3), (4) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อน

จึงจะบังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดใช้แล้วให้ส่งส ำเนำให้นำยทะเบี ยน

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ 

  ข้อ 87. กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ

เสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตำมข้อ 86(3), (4) แต่มิได้รับช ำระตำม

เรียกก็ดี คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งรอ้งทุกข์ หรอืฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุควำม 

  ข้อ 88. กำรตีควำมในข้อบังคับ ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ

ปัญหำน้ันตอ่นำยทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค ำวินจิฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตำมค ำวนิิจฉัยนั้น 

  ข้อ 89. ทรัพย์สินของสหกรณ์ กำรจ ำหนำ่ยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่

ด้วย 

   กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิก

ซึ่งมำประชุม 

  ข้อ 90. กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดช ำระบัญชี

โดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมดอกเบี้ย และช ำระ

หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด ให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำยตำมล ำดับ 

ดังตอ่ไปนี ้

  (1) จำ่ยคืนเงินค่ำหุน้ให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุน้ที่ช ำระแล้ว 

  (2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์

ก ำหนด 

  (3) จำ่ยเงนิเฉลี่ยคืนตำมข้อ 27(2) 

   เงินที่จำ่ยตำมข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิน้ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิที่

สหกรณ์หำได้ในระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำมข้อ 27(4) ในปีนั้น 

   ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทยตำมมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อำจเรียก

ประชุมใหญ่ได้ภำยในสำมเดือนนับแต่วันที่ช ำระบัญชเีสร็จ 



  ข้อ 91. ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีมิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก ำหนด

ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำและระเบียบปฏิบัติของนำยทะเบียนสหกรณ์มำ

ใช้สว่นหนึ่งแหง่ขอ้บังคับนี้ดว้ย 

 

บทเฉพำะกำล 

  ข้อ 92. นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้

และไม่ขัดหรอืแย้งกับข้อบังคับนีใ้ห้ถือตำมระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่ำจะได้ก ำหนดระเบียบขึน้ถือใชใ้หม่ 

 

     ลงช่ือ   สุรินทร์   ตัณฑนันทน์  ประธำนที่ประชุม 

              (นำยสุรินทร์  ตัณฑนันทน์) 

 
     ลงช่ือ     วิเชียร    สุขวิบูลย์  เลขำนุกำร 

                (นำยวิเชียร    สุขวิบูลย์) 

 

หมำยเหตุ   เหตุผลที่ตอ้งยกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ขอ้บังคับนี้แทนก็เพื่อใหส้อดคล้องกับพระรำชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ.2542 และเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสหกรณ์ให้ทันต่อสภำพกำรแข่งขันกับระบบธุรกิจใน

ปัจจุบัน 

 

 

 

 
 


