
ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

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

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

 
ข้อ  1.            ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ชื่อ                 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด      
                   อักษรย่อว่า “สอ.พช.” 

ประเภท          สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ที่ตั้งส านักงาน   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550     
อาคารรัฐประศาสนภักดี   ชั้น 1 โซนทิศใต้    
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ 

                        กรุงเทพมหานคร 10210 
 

                  ท้องที่ด าเนินงาน  ทั่วราชอาณาจักร 
 

                  ตราเครื่องหมาย   เป็นรูปบ้านและอักษรย่อ พช  ในวงกลม    ด้านล่างมีอักษรว่า   
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
 
 
          สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับการประชุมคราวต่อไปด้วย 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ  2   วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันด าเนินธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 
          (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง  และ
ได้รับประโยชน์ตามสมควร 
         (2)  ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 
         (3)  รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
        (4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 
        (5)  จัดให้มีเงินกู้ส าหรับสมาชิกตามข้อก าหนดอันสมควร 
        (6)  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
       (7)  ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
       (8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
       (9)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์ 



      (10) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
      (11)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
      (12)  ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
      (13)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
      (14)  ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
     (15) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
     (16)  ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
           (17) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืนเพ่ือ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
     (18) กระท าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว
ข้างต้นทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์  สิทธิครอบครอง ซื้อ ให้  แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าซื้อ จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ขายหรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนด าเนินกิจการอ่ืนบรรดา
ที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 
 

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ  3  ทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
      (1) รับเงินค่าหุ้นรายเดือนและออกหุ้น 
      (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
      (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงิน 
      (4)  สะสมเงินส ารองและทุนอ่ืน  ๆ 
      (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 
หุ้น 

ข้อ  4  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
ข้อ  5  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงาน
เจ้าสังกัด  เงินบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  และเงินอ่ืนที่ได้รับจากทางราชการเป็นรายเดือน
ตลอดชีวิต 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  หรือ 
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีก  ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือพิจารณา 

สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 38 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่าง 
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
            เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ 
ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

 

ข้อ 6    การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีเรียกเก็บจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 



         เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง
ในสถานประกอบการ  หรือหน่วยงานอ่ืนใด  ที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง  หรือเงินอ่ืนใด  ที่
ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้นเพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป  จนกว่าหนี้
หรือภาระผูกพันนัน้ระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว  และส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
          การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม 
         การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเข้า
เงินกองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ บ าเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้าง กฎหมายว่าด้วยกองทุนประกันสังคม   
         เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของ
ตนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ  7  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเดือน และไม่มีหนี้สินกับ
สหกรณ์จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
 
ข้อ  8  การแจ้งยอดจ านวนหุ้นสหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทาง
บัญชี 

 
หมวด 4 

การด าเนินงาน 
ข้อ 9   การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์  เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
       (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง  การถอน
เงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
     (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง   นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน  (1) จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการ  และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

     *อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 
 

วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 
ข้อ  10  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ที่ประชุมใหญ่ อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ  
ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
          ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับ 
ปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลางก่อน 
 



ข้อ  11  การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน
หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปี  ตามข้อ  10 
 

การรับฝากเงิน 
ข้อ  12  การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือฝากประจ า  จาก
สมาชิก หรือสหกรณ์ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์  ทั้งนี้ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก  ดอกเบี้ย 
การถอนเงินฝาก และข้อก าหนดอื่นๆ ว่าด้วยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษหรือฝากประจ านั้น
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

การให้เงินกู้ 
ข้อ  13  การให้เงินกู้   เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
           (1)   สมาชิก 

(2)   สหกรณ์อ่ืน 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้  ตามข้อบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
         ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการ
ให้เงินกู้  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ และข้อก าหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 14   ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
      ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก  ให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 

ข้อ 15  ประเภทแห่งเงินกู้    สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
     (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์จะขอ
กู้เงิน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (2) เงินกู้สามัญ  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจ าเป็น  หรือมี
ประโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
      (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง
หรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   โดยจ านวนเกินกว่าจ ากัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้
สามัญ (ตามท่ีกล่าวใน (2)  ข้างบนนี้)  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้น ได้ตาม 
ที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้อง
มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 



 

ข้อ 16  ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก
ในอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และปิดประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ   
      

ข้อ  17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ตรวจตราควบคุม
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องหรือเสื่อมราคาลงผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด 
      ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมือ่สมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ 
      (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
           (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องหรือเสื่อมราคา 
ลงและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด       
        (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ หากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุอันควร 
          ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดราย
เดือนจนครบจ านวนตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้  
 

ข้อ  18   ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอน  
หรือย้าย  หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และ
จัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 
 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
ข้อ  19  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถปุระสงค์ของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
*ข้อ  20  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์  จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนก าหนดให้
ถูกต้องตรงความเป็นจริง  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิด
เหตุนั้น ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน นับแต่วันที่มีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน ให้สหกรณ์
จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 



  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
 

*ข้อ  20/1  การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  21 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชี  ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  การเสนองบดุล  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
 ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ ส านักงาน
สหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไป 
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ 
ที่ส านักงานสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
*ข้อ  22  การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็น 
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของ 
ก าไรสุทธิ   
      ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
 (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินที่ก าหนดในกฎระทรวง  โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล( ตาม (4)  ) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับ
ปีใดด้วย จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
   (2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
   (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ไม่เกินร้อยละสามของก าไรสุทธิ 
   (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  (ตาม  
(1) ) 
   (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์สะสมไว้
ส าหรับใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์  หรือการกุศล
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
   (6)  เป็นทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
   (7)  เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
   (8)  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี)  ให้สมทบเป็นทุนส ารอง หรือทุนสะสมเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 22 (5)  และ (6)  ตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
 
 



ทุนส ารอง 
 

ข้อ  23   ที่มาแห่งทุนส ารอง    นอกจากจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มี 
ผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
       อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความก็ให้สมทบ
จ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
      ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม 
ข้อ  22  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงิน
จ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
 
ข้อ  24  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
           ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีทุนส ารองได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอ่ืน ๆ 
ข้อ  25 ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจนสมุดรายงานการ
ประชุม  และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรให้ 
มีข้ึน 
            เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น  ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ  ส านักงานสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน  แต่จะดู
บัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 
ข้อ 26  กฎหมายและข้อบังคับ   ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ซ่ึงคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้
สมาชิกท้ังหลายและผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ  27  การตรวจสอบบัญชี   บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้สอบบัญชี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง  ผู้สอบบัญชีจะได้สินจ้างเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนด 
 
ข้อ 28  การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจ
เรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
ตลอดจนตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงินของสหกรณ์ได้ 



        ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก  อ านวยความสะดวกและชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 
 
ข้อ  29  การส่งรายการหรือรายงานให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ต่อหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 
 

หมวด 5  สมาชิก 
ข้อ  30  สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้  คือ     
  (1)  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ  ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และ
ได้ช าระเงินค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
   (2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อบังคับ และได้ช าระเงินค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 
ข้อ  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้ 
   (2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
   (3)  ก.  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  หรือ 
            ข. เป็นข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างที่รับบ าเหน็จรายเดือนจากกรมการพัฒนาชุมชน 
   (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 
ข้อ 32  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ประสงค์
จะขอเข้าเป็นสมาชิก  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณา   ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ 
ในที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อสมาชิกผู้สมัครร้อง
ขอ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่ เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหง่ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี ้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 
 
ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท 
และหากเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป เมื่อสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไปจะต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละห้าร้อยบาท   
ซึ่งค่าธรรมเนียมตามวรรคนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 
ข้อ  34  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก   ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่ถือครบถ้วนแล้ว เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก 



   สิทธิของสมาชิก  ดังนี้ 
   (1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
   (3)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
   (5)  สิทธิอ่ืน ๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 

   หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและมติของสหกรณ ์
   (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์   เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 
 

ข้อ  35  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ีย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับ ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  และ
เงินฝาก (ถ้ามี) ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  
เงินกู้  และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  36  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัดตาม
ข้อ 31(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 32 และจะได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
       การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  37   การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่    สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  ชื่อสกุล  
สัญชาติ  และท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ  38  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้รับโอนประโยชน์ 
ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน  หนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม         
        ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลง  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก็ต้องท า
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 



      เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิก
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมา
แสดง  ให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  
ตามข้อบังคับก าหนดในข้อ  44 วรรคแรก และข้อ 45 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  39  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้   

(1)  ตาย 
   (2)  ลาออกจากสหกรณ์ 
   (3)  วิกลจริต 
          (4)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
   (5)  ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ  31 (3)  โดยมีความผิด 
   (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
ข้อ 40  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์
ได้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา  หากเห็น
ว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ในการประชุม 
คราวถัดไปทราบด้วย 
ข้อ  41  การให้ออกจากสหกรณ์    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ขาดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้  โดยมิได้รบัอนุญาตจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
   (2)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
   (3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  ส าหรับเงินกู้  ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ก าหนด 
   (4)  ค้างช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนดัการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ   
   (5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตน 
แก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู ้หรือผู้ค้ าประกัน  หรือเมื่อ
มีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
   (6)  จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่
ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 



     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆดังกล่าวข้างต้นนี้  
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่อยู่ 
ในที่ประชุมแล้ว  ให้ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์    
            สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบ 
กิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ออก  ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นสิ้นสุด 
 
ข้อ  42  การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

ข้อ  43  สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน  หรือย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องค าพิพากษา
ให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้คือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่   โดยมิต้องช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ 
โดยให้สมาชิกเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ   แต่ถ้ายังมีหนี้สินค้างช าระอยู่ก็ให้ช าระเงิน 
ค่าหุ้นรายเดือนต่อไป สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 

ข้อ  44 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  
39 (1), (2), (3)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ 
ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปี
ที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก  โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามข้อก าหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 

        ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย  

หรือออกจากราชการหรืองานประจ า  ตามข้อ  31(3)  โดยไม่มีความผิดนั้นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันเป็น 
พิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
        ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  39 (5), (6)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดย
ขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อก าหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 45 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดังกล่าวในข้อ 44 นั้น  
สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 



ความรับผดิเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ  46   ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกต้องรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้น 
ที่ยังช าระไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

ข้อ 45/1 กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์จัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่มการ
เลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  46/1  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ด้วยความสมัครใจและมีความประสงค์จะใช้บริการจากสหกรณ์ 
ข้อ  46/2  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
    (1)  ต้องเป็นคู่สมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตร  ของสมาชิก 
   (2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
   (6)  เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
 

ข้อ  46/3  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ 
ที่ก าหนด  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้รับรอง เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร
แล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และสมาชิกสมทบช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน  100  บาท  และถือหุ้น
อย่างน้อยจ านวนห้าสิบหุ้น 
       เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ      
  การสมัครสมาชิกสมทบครั้งที่สอง  ต้องช าระค่าสมัครเป็นจ านวน  1,000  บาท 
      สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้งจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 
 

ข้อ  46/4  สมาชิกสมทบถือหุ้นและฝากเงิน  ให้สมาชิกสมทบรายหนึ่งมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 
1,000,000 บาท และมีเงินฝากทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 5,000,000  บาท  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรระงับการซื้อหุ้นหรือฝากเงินกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือกิจการสหกรณ์ 
        การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือการช าระหนี้ของสมาชิกสมทบให้กระท าได้โดยช าระเป็นเงินสดหรือหักจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์  หรือหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ  หรือหัก
จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกโดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้นั้น 
 

ข้อ  46/5  สิทธิของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดังนี้ 
   (1)  เข้าร่วมสังเกตการณ์และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่ 
   (2)  รับบริการทางด้านวิชาการจากสหกรณ์ 
   (3)  ฝากเงินกับสหกรณ์ 
 



(4)  กู้เงินเมื่อเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปี  โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น  และเงินฝาก 
ที่สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์  ยกเว้นสมาชิกสมทบที่รับโอนหนี้และหลักประกันมาจากสมาชิกโดยได้รับความ
ยินยอมจากคณะกรรมการด าเนินการ 
       สิทธิในการกู้เงินแต่ละประเภทและช าระหนี้เงินกู้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดย 
ให้ท าเป็นประกาศของสหกรณ์ 

  (5)  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่ 
  (6)  เมื่อเป็นสมาชิกสมทบครบหนึ่งปีบริบูรณ์  มีสิทธิได้รับสวสัดิการประเภทต่างๆตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด  โดยให้ท าเป็นประกาศของสหกรณ์ 
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

   (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (2)  เข้าร่วมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง 

สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ  ดังนี้ 
(1)  เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ 
(2)  เสนอหรือได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(3)  ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
 

ข้อ  46/6  การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้  
   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออกจากสหกรณ์ 
   (3)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4)  ต้องค าพิพากษาล้มละลาย 
   (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 46/2 
   (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

ข้อ  46/7  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบผู้ไม่มีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้อาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
ชอบข้อบังคับแล้ว จึงอนุญาตให้ลาออกจากสหกรณ์ได้ 
 

ข้อ  46/8  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบ  อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
   (1)  ไม่ช าระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
   (2)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น 
   (3)  ไม่จัดหาหลักประกัน  ในกรณีท่ีเงินกู้ที่เกิดความบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้
ก าหนด 
 



   (4)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้นั้นถึง 
สามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง 
   (5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบหรือเมื่อก่อความผูกพัน 
ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือเมื่อมีภาระผูกพันต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
          เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกสมทบมีเหตุใด  ๆดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ 
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
สมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ ์
       ผู้ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามวรรคก่อนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ออกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
       กรณีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่เพราะเหตุใดให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 

ข้อ  46/8  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 
    (1)  ไม่ช าระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
   (2)  น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น 
   (3)  ไม่จัดหาหลักประกัน  ในกรณีท่ีเงินกู้ที่เกิดความบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้
ก าหนด 
   (4)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้นั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง 
   5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบหรือเมื่อก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือเมื่อมีภาระผูกพันต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
สมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ ์
      ผู้ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามวรรคก่อนมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการให้ออกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
       กรณีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่เพราะเหตุใดให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 

ข้อ  46/9  การค้ าประกันเงินกู ้ สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะเป็นผูค้้ าประกันสมาชิกสหกรณ์  ซึ่งกู้เงินมากกว่าสามคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 
 

ข้อ  46/10  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน
เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานหนังสือตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
 



       เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ทราบ  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ยื่นขอรับเงินผลประโยชน์
ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์โดยแนบใบมรณะบัตรของสมาชิก
สมทบนั้นพร้อมส าเนาบัตรผู้รับโอนประโยชน์  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ภายในสี่สิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันอนุมัติ  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินไม่ยื่นค าขอรับเงิน  หรือผู้ที่มีชื่อรับโอนประโยชน์ที่สมาชิก
สมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

ข้อ 46/11  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุตามข้อ  46/6 (1), (2), (3)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ
ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออก
นั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืน
ให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้าปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีบัญชีใหม่ 
      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/6(4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ 
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
     ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ า และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้
จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 
        เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป  สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่สหกรณ์ก าหนดไว้  
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
       ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบนั้น  สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ก่อน 
 

ข้อ  46/12  ความรับผิดของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์  จ านวนเพียง
ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวดที่  6 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ  47   การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 



 

ข้อ  48  การประชุมใหญ่วิสามัญ   เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิด
การขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบ
วันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ       
         สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  หรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง
ลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้  ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภาย 
ในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 
      ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 

ข้อ  48/1  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน  ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก 
 

ข้อ  48/2  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
   (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
   (2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ  ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์
ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  (ถ้าม)ี  หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่ม
ของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
   (3)  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
   (4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองป ีนับแต่วนัที่ 1 มกราคม  ต้นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
   (5)  ให้ที่ประชุมสมาชิกในหนว่ยงานสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยอัตราส่วน
จ านวนสมาชิกห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราสว่นดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งคน ส าหรับสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน มีจ านวนสมาชิกไม่ถึงห้าสิบคน และสมาชิกที่ไม่ได้สังกัด
หน่วยงานของกรมการพัฒนาชมุชน ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของสหกรณ ์
 

ข้อ  48/3  การพ้นจากต าแหน่ง   ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม ่
   (2)  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
   (3)  ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
   (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
 
 
 
 
 



ข้อ  48/4  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยประการ 
ใด ๆ   จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดก็ให้ 
ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 

ข้อ  49  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน  เวลา สถานที่ 
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้
ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบหรือ
ผู้แทนสมาชิกทราบด้วย    
 

ข้อ  50  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
         กรณีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  การประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

 

ข้อ  50/1  การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดัประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วนั นับแตว่ันที่นัดประชมุใหญ่ครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งหลงันี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรยีกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชกิทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม 
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ  50  วรรคแรก  ก็ให้งด
ประชุม 
 
ข้อ  51  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณา  วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  รวมทั้งในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
    (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่   สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
  (4)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์  และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 
 



   (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
หรือกรรมการอ่ืนๆ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการ  หรือผู้ช่วยเหรัญญิก 
   (6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
   (7)  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เมื่อยังไม่มีการประชุมใหญ่
ให้ใช้จ่ายเงินตามกรอบของงบประมาณเดิมไปก่อน 
   (8)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (9)  รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้
เป็นสมาชิกอยู่ 
   (10)  รับทราบผลการปฏิบัติที่ได้ด าเนินงานตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์  หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
   (11)  เสนอแนะรูปแบบและการด าเนินกิจการอ่ืนใดของสหกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

หมวดที่  7 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ข้อ  52  คณะกรรมการด าเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ
อ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เลือกตั้งในระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่งและเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการสหกรณ์ 
        ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับการสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  ซึ่งระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนใช้บังคับ 
       ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เป็นผู้ด าเนินการ  และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการ
ท าการแทนก็ได้ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าลง
โดยประมาทหรือเหตุลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชน  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวินิจฉัย  เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา  
22  (4)  แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ.  2542 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ   เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
สมาชิกซึ่งผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี ถึงวันเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากต าแหน่ง
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ
สหกรณ ์

  



ข้อ  53 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
   (ก)  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
       (1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์  
      (3)  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ   ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
      (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้ ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
      (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธานกรรมการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อต าแหน่งประธานว่างลง 
      (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
          (3)  ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้ ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  
หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ค) เลขานุการ  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
      (1)  จัดท ารายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
      (2)  ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
      (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี  
      (4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้ ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ง)  เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
       (1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับ  จ่าย  และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 
      (2)  ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
 
ข้อ  54  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง และในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคราวต่อไป ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ในกรณีเป็นเศษของจ านวนให้ปัดขึ้น) 
และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ด ารง
ต าแหน่งให้ครบตามจ านวนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่ก าหนดในแต่ละปี ส าหรับในปีต่อไปให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรณีที่กรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่ให้อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดแรก 



        เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ชุดเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดใหม่ แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ (รวมทั้งการออกโดยวิธีจับฉลาก) อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ แต่จะอยู่ในต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   
 
ข้อ  55  การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   
ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2)  ลาออก   โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
     (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4)  เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้     
     (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
     (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือรายตัว 
     (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ  หรือรายตัว 
 
ข้อ  56  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 55 (7) ) ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ประชุม
ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ  ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
       ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นั้น  เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  ให้ที่ประชุมใหญ่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนในต าแหน่งดังกล่าวโดยเร็ว ส าหรับ
ต าแหน่งอื่นให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์อ่ืนขึ้นท าหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
       กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 
ข้อ  57  การประชุมและองค์ประชุม       ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย 
       ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธาน  หรือเลขานุการ  นัดเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอ่ืนๆ ของ
สหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบด้วยทุกคราว 
       ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ต้องมีกรรมการด าเนินการสหกรณ์มาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 



ข้อ  58  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความ
จ าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับ  ระเบียบและมติของสหกรณ์ 
   (2)  พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ ์
   (3)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลกับรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
   (4)  เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
   (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
   (6)  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า- 
ที่พัก  และค่าเบี้ยประชุม  ของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืนๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
    (7)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
    (8)  ก าหนดระเบียบต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ 
    (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ  และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
    (10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
  (11)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน หรือผู้ช่วยเลขานุการ  หรือผู้ช่วย
เหรัญญิก  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
    (12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย     
    (13)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินการไปด้วยดี 
    (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืนๆ  คณะอนุกรรมการ คณะท างาน  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  หรือ
ความเห็นของผู้จัดการ  หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
    (15)  เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์      
    (16)  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ   หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
    (17)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญอนุมัติ 
          (18)  ท าการต่าง  ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
          (19)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้แทนเพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุม
ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว้ 



         (20)  พิจารณามอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ  
เหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ  59  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ถ้ากรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการ  
หรือละเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดยทุจริต หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจน
ท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
ข้อ  60  คณะกรรมการอ านวยการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตั้งกรรมการอ่ืน
เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควรแต่เมื่อรวมกับกรรมการโดยต าแหน่งแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
        ให้ประธานกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ  และ
เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 
      คณะกรรมการอ านวยการ  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอ านวยการ  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
       ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการประชุม
คราวต่อไป 
 
ข้อ  61  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน   
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์   
   (2)  ควบคุมการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ 
ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะน ามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
   (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์      
   (5)  ควบคุมการจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ 
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
   (6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 



  (7) จัดท าแผนงานและประมาณการประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณา 
   (8) ท านิติกรรมการต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์มอบหมาย 

คณะกรรมการเงินกู้ 

ข้อ  62  คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จ านวนไม่เกิน
เก้าคน เป็นกรรมการเงินกู้ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
        คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
       ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  
และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
      ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
 
ข้อ  63  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่
สมาชิกตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
    (1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
   (2)  ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
   (3)  ดูแลการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
   (4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้ขอกู้ผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหนี้  เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาผ่อนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู้  
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  
 

คณะกรรมการศึกษา 
ข้อ  64  คณะกรรมการศึกษา    ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตั้งกรรมการด าเนินการไม่เกินห้าคนเป็น
คณะกรรมการศึกษา โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
       คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งตั้งกรรม
การศึกษานั้น 
      ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจ่ะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้เป็นอย่างน้อย  
และให้ประธานกรรมการศึกษา  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
       ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของกรรมการศึกษาทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม 



      ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
 
ข้อ  65  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ให้การศึกษาอบรมสมาชิก  และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และ 
การบริหารงานของสหกรณ์ 
   (2)  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ท่ีได้ด าเนินงานไป   
   (3)  ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   (4)  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบตลอดจนวิชาการ
ต่าง  ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  
     (5)  ศึกษา  และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก
ประเทศ  เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก 
 
ข้อ  65/1  คณะกรรมการสวัสดิการ      ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตั้งกรรมการด าเนินการไม่น้อยกว่าห้า
คนเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ  โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
      คณะกรรมการสวัสดิการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งตั้งกรรมการ
สวัสดิการนั้น 
     ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันไตรมาสละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการสวัสดิการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้   
      ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สวัสดิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ให้คณะกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
 
ข้อ  65/2  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ  ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการ
ตามข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์  ตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในและ
นอกประเทศโดยน าเอาตัวอย่างที่ดีเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณา  เพ่ือน ามาบริการสมาชิกตามความ
เหมาะสม 

(2)  จัดกิจกรรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกและครอบครัวให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
(3)  จัดกิจกรรมช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและหรือเศรษฐกิจ 

     (4)  เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ืออนุมัติเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆ  ตามความ
เหมาะสม  



 
ประธานในที่ประชุม 

ข้อ  66  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและถ้า
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
      ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษา 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้ประธานกรรมการคณะนั้น ๆ   เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ  67  การออกเสียง  สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือกรรมการอ่ืนๆ  ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่ง
เสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
       ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

ข้อ 68  การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้การวินิจฉัยปัญหาต่างๆที่ประชุมใหญ่
หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้
ถือเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
   (1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (2)  การเลิกสหกรณ์ 
   (3)   การควบสหกรณ์ 
   (4)   การแยกสหกรณ์ 
 

รายงานการประชุม 

ข้อ  69  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือการประชุม
คณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงาน
การประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือกรรมการอ่ืนๆ  แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้า
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

หมวดที่  8 

การจ้าง  การแต่งตั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ข้อ 70 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ม. 52  ในการจ้างผู้จัดการ สหกรณ์ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เรียกให้มีหลักประกันอันสมควร  



  ในการแต่งตั้ง  หรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ในข้อ  72 
       ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก  หรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการ
สหกรณ ์
 

ข้อ  71  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ตาย 
   (2)  การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น  
การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 
    (3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
    (4)  ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
    (5)  ถูกเลิกจ้าง 
    (6)  ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ 
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  
หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 

ข้อ  72  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้  

(1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก 
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
   (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูง 
การถือหุ้นในสหกรณ์ 
   (3)  รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
   (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และด าเนินการอ่ืนๆ  เกี่ยวกับ
เรื่องการให้เงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 
   (5)  จัดท ารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลพร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น  อย่างน้อยปีละครั้ง 
   (6)  ด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบ หรือตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์มอบหมาย รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
    (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบส าคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด 
    (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 



(9)  ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ 
   (10)  รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ 
ด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
   (11)  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน  ๆ  เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น  ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
   (12)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
   (13)  รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง  ๆ  ของสหกรณ์ให้อยู่ 
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
   (14)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   (15) เสนอรายการ  หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
    (16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ   
ของสหกรณ์มอบให้  หรือตามที่ควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 
ข้อ  73  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้  ให้กรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มอบหมายหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ก าหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน  
ข้อ 74 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ตลอดจนจัดท างบดุลของ
สหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
ข้อ  75  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความ
จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ การจ่ายเงินโบนัส  และการให้ออกจาก
ต าแหน่งของเจ้าหน้าที่อ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ก าหนด      
          

ที่ปรึกษา 
ข้อ  76  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ  และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้  เพ่ือให้ความเห็น
แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  77  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่  
       จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
      (1)  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา มีจ านวนไม่เกินห้าคน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
     (2) กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิติบุคคล 



      ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้  
หรือสหกรณ์อ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 
ข้อ  78  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกจิการมีวาระอยู่ในต าแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ หากครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม ่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน 
 
ข้อ  79  อ านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนนิงานทั้งปวง
ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
    (1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญช ี ทะเบยีนและการเงนิ  ตลอดจนทรัพย์สินหนีส้ินทั้งปวงของสหกรณ์  
เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
   (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและ
อาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ของสหกรณ์   
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น  ๆ 
   (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง  และหลักประกัน 
   (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจา่ยของสหกรณ์ 
   (5)  ติดตามผลการด าเนนิงานขอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  
ข้อบังคับและระเบียบ  ตลอดจนมติต่าง  ๆ  ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ตามที่เห็นสมควร  
หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์

          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการเนินการสหกรณ์ในการ
ประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 

หมวดที่  9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ  80  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1)  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน 
   (2)  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
   (3)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
   (4)  ระเบียบว่าด้วยการรับ  จ่าย  และเก็บรักษาเงิน       
   (5)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (6)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 



   (7)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี  เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
    เฉพาะระเบียบข้อ  (1)  และ  (2)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้  
ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริม
สหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 
ข้อ  81  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใด  ๆ  ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ  80 (3)  แต่มิได้รับช าระตามท่ีเรียกก็ดี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องร้องทุกข์  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

 

ข้อ  82  การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด  ให้สหกรณ์ขอค าวินิจฉัยจาก
นายทะเบียนสหกรณ์  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 83 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอ
จดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น  
จึงเป็นอันสมบูรณ์ 
       การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้แจ้ง
ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม 
 

ข้อ 84  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และให้จัดการช าระบัญชี  โดยจ าหน่าย
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช าระหนี้สินอ่ืน  ๆ ของสหกรณ์เสร็จ
สิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี้   
  (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  แต่ไม่เกินอัตราร้อยละแปดต่อปี 
(3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)  เงินที่จ่ายตามข้อ  (2)  และ  (3)  เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ง

จ านวนเงินก าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  22 (4)  ใน 
ปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนแก่สหกรณ์อ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามมติของที่ประชุม
ใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระ
บัญชีเสร็จ  

 

ข้อ  85  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
 



บทเฉพาะกาล 
ข้อ  86   ให้บรรดาระเบยีบ  มติ  หรือค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ยังคงใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งทีอ่อกตามข้อบังคับนี้ 
       ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระไว้ในข้อบังคับเดิมของ
สหกรณ์  โดยให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก   

 


