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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

พ.ศ. 2565 
……………………………………………………………………………………….………… 

หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและที่ตัง้สํานักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
ชื่อ   สหกรณออมทรัพยครอูางทอง จํากัด 
ชื่อภาษาอังกฤษ  ANGTHONG TEACHER SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE., LTD. 
ประเภท   สหกรณออมทรัพย 
ที่ตั้งสํานักงาน  เลขท่ี 99 ถนนโพธิ์พระยา – ทาเรือ ตําบลบานอิฐ อําเภอเมืองอางทอง  
   จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย 14000 
ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

1. ตราของสหกรณมีลักษณะเปนรูปวงกลม โดยภายในวงกลมใน 
                                       เปนรูปเสมาธรรมจักรลอมรอบดวยรังผึ้ง หมายถึง ความรวมมือของครู 
                                       และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอางทองท้ังมวลที่จะชวยกัน 
                                       เก็บออมเงินไวเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยความสุจริตใจ 

2. ภายในวงกลมนอกมีอักษรชื่อสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 
พรอมดวยการจับมือประสานกันอยูสองขาง หมายถึง การประสานงานกันดวยความสามัคคีระหวางมวลสมาชิก 
ภายในองคกร เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   3. วงกลมลอมรอบหมายถึงสิ่งที่กระทําหรือดําเนินการทั้งมวลตองเปนไป 
ตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยอยูภายในขอบเขตจํากัด 

หมวด  2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2 วัตถุประสงคของสหกรณ สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลกัสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน
มั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 
(3) ใหบรกิารทางการเงินแกสมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกรชุมชน 

ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ 
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(7) ลงทุนในตราสารที่มคีวามมั่นคง 
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ขอ 3 อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 
ดังตอไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือนิติบุคคลอ่ืน 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงนิ 
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ 
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด 
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครวั 
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล

อ่ืนใด 
(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เ พ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ
หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรพัยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 

ทุน 

ขอ 4 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 
(2) รับฝากเงนิตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
(3) กูยืมเงนิ หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
(4) สะสมทนุสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรพัยสินที่มีผูยกให 

หุน 

ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก      

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจาก
หนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการ 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวน
หุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกและสมาชิกสมทบตองถือหุนและชําระคาหุนตามระเบียบของสหกรณในระหวางสมาชิกภาพ
ของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง สหกรณไมตองสงเงินคาหุนใหแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่อายัดคาหุนของสมาชิก   
ผูนั้นและเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันตองชาํระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 

สมาชิกบํานาญ ที่รับเงินบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ และสมาชิกท่ีเปนลูกจางประจํา
ที่รับเงินบําเหน็จรายเดือน ใหสงชําระเงนิคาหุนรายเดือนไมนอยกวาสิบหุนตอเดือน 

ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิก       
ที่โอนยายสังกัดตามขอ 43 และไมสามารถหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกได ใหสมาชิกรายน้ันนําเงินสง
สหกรณทุกวันส้ินเดือน 

ในการชําระคาหุนสมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและสมาชิกมีความรับผิดเพียง   
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง
สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน  
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน 
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบเดือน
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนบาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือ    
มีจํานวนเงินคาหุนมากกวาหนี้จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดย
แจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา 

ขอ 9 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 10 การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก เมื่อสหกรณไดปดบัญชีเปนปจจุบัน และไมมี
ยอดขาดทุนสะสม สหกรณจึงจะจายคืนคาหุนบางสวนใหแกสมาชิกระหวางท่ียังเปนสมาชิกได 

คณะกรรมการดําเนินการตองจัดทําแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกใน   
ปถัดไป เสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ โดยใหคํานวณวงเงินการจายในปถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุน  
2 ปทางบัญชีที่ผานมา ซึ่งใหจายไดไมเกินยอดทุนเรอืนหุนที่เพ่ิมข้ึน 

เมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติแผนการจายเงินคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกแลว สหกรณจะจายเงิน  
คาหุนใหสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผานมา สมาชิกแตละ
รายจะไดรับคืนคาหุนไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาหุนที่สมาชิกรายนั้นถืออยู 

ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาการจายคืนคาหุน ลําดับการจาย และอื่น ๆ        
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนคาหุนบางสวน มีดังนี้ 
(1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ 
(2) ตองพนจากงานประจํา 
(3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณท้ังในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน 
(4) ไมเปนลูกหนี้ตามคาํพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  
(5) ตองสามารถใหหนวยงานตนสังกัดสมาชิก หัก ณ ท่ีจาย นําสงใหสหกรณได 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ 12 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ
หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือฌาปนกิจสงเคราะหหรือตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ
บัญญัติไวไดตามระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

การรับฝากเงินจากนิติบุคคล สหกรณจะรับฝากเงินจากนิติบุคคลไดเฉพาะนิติบุคคลที่มีบุคลากรหรือ
ลูกจางไมนอยกวากึ่งหน่ึงของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งน้ีตามที่ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน 

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสนิทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 13 การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแก 
(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและวงเงินใหกู หลักประกัน
สําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้ การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกู การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดานสินเชื่อ
หรือการใหเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ มีเงินทุน
เหลือจากการใหเงนิกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณท่ีกําหนดไว 

ขอ 14 วัตถุประสงคแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ     
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามวัตถุประสงค      
ที่ใหเงินกูนั้น 
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ขอ 15 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมีความ

ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพ่ือการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตามระเบียบของ
สหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุวัตถุประสงคแตละอยางของเงินกูประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 16 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง 
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ   
เรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด 

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีท่ีผูค้ําประกันจะตองรบัผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและไมสามารถชําระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผู คํ้าประกันชําระเปนงวด       
รายเดือนจนครบจํานวนเงนิกู แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

ขอ 18 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะ 
ขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 34(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 46) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยใหคํานึงถึง       
ความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
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การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

ขอ 20 วงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกัน ใหที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนดไวและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ    
การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 21 การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือโดยวิธี  
อ่ืนใดสําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตอง
อยูภายในวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 20 

การเงินและการบัญชขีองสหกรณ 

ขอ 22 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ        
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณเปน
ผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผูจัดการรวมเปนสามคน กรณีวงเงนิไมเกินหนึ่งลานบาท และสี่คน ในกรณีวงเงินเกินหนึ่งลานบาท 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตอง  
ลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณนั้นตองประทับตรา
ของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย 

ขอ 23 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการตองดําเนินการในทางอันสมควรเพื่อใหการเงิน
ของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) การรบัจายและเก็บรักษาเงนิของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
(2) การรับจายเงินของสหกรณตองกระทําที่สํานักงานของสหกรณเทานั้น เวนแตมีกรณี     

อันจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติได ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติไดตามสมควร 
ขอ 24 การบัญชีของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ทําบัญชีตามแบบและรายการที่  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่น          
ที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ของทุกป  
ขอ 25 การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ คณะกรรมการดําเนินการตองนําเสนอ      

งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชี 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอ          
ที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําปและสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําปไปยัง  
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง สหกรณตองเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําป พรอมท้ัง
ขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได      
โดยไมตองเสียคาธรรมเนยีม 

ขอ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ สหกรณตองจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน           
ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการ
เก่ียวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

สหกรณตองสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน     
นับแตวันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรค
แรกกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน    
เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมไดนอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้นและไดรับ
อนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี 
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 28 การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ      
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับคําสั่งจาก
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่       
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเก่ียวกับ 
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ
สหกรณ  

ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือ 
รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 

ขอ 29 การสงรายการหรือรายงาน สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้น หรือตามที่กฎหมายกําหนดไว 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 30 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน การสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนด    
ในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
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กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได 
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปน 
เงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว          
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ี 7 ของเดือนระยะเวลา
สําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณจะ
คิดเงนิปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป    
เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มี

อยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญเพื่อจายเปนเงินปนผล
ตามหุนตาม (1) และหามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5) เปนทุนการศกึษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(7) เปนทุนสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบ

ของกําไรสุทธ ิ
(8) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

การใชจายทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกําหนดระเบียบสําหรับแตละ
ทุนเปนการเฉพาะ 

ทุนสํารอง 

ขอ 31 ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 30 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนําเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ 

อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีผูใดใชสิทธิ์การเรียกรองจนพนกําหนด  
อายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงนิน้ันเปนทุนสํารอง  

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร        
ตามขอ 30 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี หรือ
ปรากฏวาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารอง
ทั้งสิ้น 

ขอ 32 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรยีกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี    
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
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หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
(1) ผูที่ มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่ งจะเปนสมาชิกของสหกรณไดชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกไดชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
ขอ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะอายุไมเกิน 60 ปนับวันสมัครเปน

สมาชิก 
(3) เปนบุคคลที่มคีณุสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 

ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ในจังหวัดอางทอง หรือ 

ข. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําหรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอางทอง หรือ  

ค. เปนพนักงานครูหรือพนักงานจางตามภารกิจหรือขาราชการสังกัดสวนการศึกษาหรือ
กองการศกึษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอางทอง หรือ 

ง. เปนผูดํารงตําแหนงครหูรือบุคลากรทางการศึกษาหรือผูจัดการหรือผูรับใบอนุญาตของ
โรงเรยีนเอกชนในจังหวัดอางทอง 

จ. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางหรือลูกจางตามภารกิจในสหกรณออมทรัพยครอูางทอง จํากัด 
(4) เปนผูเคยลาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณเวนแตพนกําหนด สองป นับแตวันที่

อนุมัติใหออก 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรพัยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
(6) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากสหกรณอ่ืน และไมเคยถูกใหออกจากสหกรณไมวาดวยเหตุใด ๆ

รวมทั้งการขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 45(3) (4) (5) (6) 
(7) พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางตามภารกิจ พนักงานจางตามภารกิจ ที่

สังกัดหรือในกํากับตาม (3) ซึ่งมีระยะเวลาการจางไมนอยกวา 4 ป และเหลือระยะเวลาการจางไมนอยกวา 3 ป 
ขอ 35 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 39) ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสถานศึกษาหรือหัวหนาสํานักงานที่สังกัด    
คนหนึ่งรับรองแตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสถานศึกษาหรือหัวหนาสํานักงานก็ไมตองมี
ผูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 34 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจงผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไป
ทราบ 
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ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือผูสมัครรองขอก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 36 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 
หนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 37 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน    
ตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก.) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

(ข.) หนาท่ีของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขาประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 38 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัคร  
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน
และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน 
เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ  
ในสังกัดตามขอ 34(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในขอ 35 ครบถวนแลวก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 37 ท้ังนี้ เมื่อสหกรณท่ีตนเปนสมาชิก   
อยูเดิมไดโอนเงนิคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 40 การเปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล คํานําหนาช่ือ และที่อยู สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล 
คํานําหนาชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ 41 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแก
สหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังกลาวน้ีใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
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เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณ
จะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือ    
ถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิ
ไดรับเงนิจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 47 และขอ 48 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกถึงแกความตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณ 
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย

ประมาท 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 34 เวนแตสมาชิกตามขอ 34(3) ที่โอน หรือยาย หรือออก

จากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมิไดลาออกจากสหกรณ 
(7) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(8) สมาชิกตามขอ 34(7) หากไมไดรับการตอสัญญาจางใหถือวาขาดสมาชิกภาพ 

ขอ 43 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 34(3) โดยไมมีความผิด 

ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สิน 
ไมเกินคาหุน  

ขอ 44 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันเงินกู
อาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวาออกจากสหกรณ     
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 45 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการเห็นเปนอยางอ่ืน  
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(2) นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคท่ีใหเงนิกูนั้น 
(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด

การสงเงนิงวดชําระหนี้ดังกลาวน้ันถึงสามงวดสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
(5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเมื่อจะกอ

ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 
(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ

ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ  
ไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และ
ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอผูตรวจสอบ
กิจการหรือคณะผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของ    
ที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

ขอ 46 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิกใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 

ขอ 47 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก   
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(1) (2) (3) และ (5) 

(1) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะ
เหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก 

(2) สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ เวนแต
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลายสหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก        
เงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคนืใหตามกฎหมายลมละลาย 

(3) ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เกินรอยละสิบ  
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเน่ืองจากตนไดออกจากงานประจําตามขอ 34(3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจ  
ผอนผันเปนพิเศษ 

(4) ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(4) สหกรณจะจายคาหุน     
เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย 
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(5) ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(6) และ (7) น้ัน สหกรณจะ

จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

(6) ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่
จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย
โดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

มูลคาหุน = ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินทั้งสิ้น) 
                                         จํานวนหุนทั้งสิ้น 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 48 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก 
ตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 

ขอ 49 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของ    
ที่ประชุมกลุม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ         
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

ขอ 50 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน 
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ 51 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะ  
(3) เปนผูมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
ข. บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 34(3) ที่บรรลุนิติภาวะหรือ 
ค. เปนผูที่เคยเปนเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด 

(4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
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(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรพัยอื่น 
(7) ไมเคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกไมวาดวยเหตุใด ๆ 
(8) ไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

ขอ 53 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว โดยใหยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิก ตามขอ 52(3) เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 52 ทั้งเห็น
เปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ขอ 54 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ  ผูสมัครเขา เปนสมาชิกสมทบตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ 
จะเรยีกคืนไมไดไมวาดวยกรณใีด ๆ 

ขอ 55 การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหน่ึงหุน แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยหุนของหุนที่ชําระแลวท้ังหมด 

การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การแจงยอดจํานวนหุน และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามความในขอบังคับ 
หมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม สําหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 56 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนท่ีไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ 

(ก.) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) รับเงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณตามระเบียบที่กําหนด และมีสิทธิกูเงินจากสหกรณได 

จํานวนไมเกินเงินคาหุน และเงินฝากของตนเองที่มีอยูในสหกรณ สหกรณจะคิดดอกเบ้ียเงินฝากและดอกเบี้ย
เงินกูตามระเบียบของสหกรณ 

(3) มีสิทธิเขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญของสหกรณได แตจะอธิปรายหรือออก
เสียงลงมติใด ๆ มิได 

(ข.) หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

(ค.) สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ  ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เปนกรรมการดําเนินการ 
(4) กูยืมเงนิเกินกวาเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเอง 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 57 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย

ประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 52 
หากสมาชิกของสหกรณซึ่งเปนผูเก่ียวของกับสมาชิกสมทบ ตามขอ 52(3)ก. ตองขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุใดตามที่กําหนดในขอบังคับ ก็ใหเปนสมาชิกสมทบตอไปได 
ขอ 58 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดย

แสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 59 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย

ประการใด ๆ 
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามงวดสําหรับเงินกูสัญญาหนึ่ง ๆ 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน 

และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 60 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดม ี          
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี         
การเปลี่ยนแปลง 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ 61 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดย
มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
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เมื่อสมาชิกสมทบถึงแกความตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบถึงแกความตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแก
บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงิน
จํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 62 และขอ 63 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบถึงแกความตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวันในกรณีผูมีสิทธิ
รับเงินผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทํา
ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

ขอ 62 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57(1) (2) (4) และ (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูใน
สหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให
สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจาก    
วันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติ   
ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายคืนให 
ตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ      
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57(3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57(6) และ (7) นั้น สหกรณจะจาย    
คาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจาย
คาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะ
จายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแลวนํามา
เฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ ดังนี้ 

มูลคาหุน = ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
                                         จาํนวนหุนทั้งสิ้น 
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เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 63 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 62 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 64 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 

การประชุมใหญ 

ขอ 65 การประชุมใหญสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญสามัญไดดังนี้ 
(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการนัดสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมเปนการประชุมใหญ

สามัญ 
(2) ใหมีประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของ

สหกรณ 
ขอ 66 การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญไดดวยเหตุดังนี้ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดเมื่อมีเหตุอันสมควร 
(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) สหกรณขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง   

การดําเนินงาน และตองเรียกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
(4) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน      
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรยีกประชุมใหญวิสามัญ 

คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ     
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก เม่ือสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคนใหประชุมใหญ
โดยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 68 การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเทานั้นมีสทิธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกและใหดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบ

ของสหกรณ 
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุม   
แจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคน    
ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน       
ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) เปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิก    
ที่กลุมพึงเลือกตั้งได 
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(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดมิอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

(5) จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
ขอ 69 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 70 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง   
ไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และให
ผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะที่อยูได 

ขอ 71 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วัน เวลา สถานท่ี และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  
แตถาการประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และอาจแจงสมาชิกใหทราบทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น 
และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่
แจงใหสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 72 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม         
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ        
โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือ        
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ ท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ             
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงหรือแสดงความคดิเห็น 

ในการประชุมใหญ สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 
ขอ 73 การเรียกประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

แลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 72 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน 
นับแตวันท่ีนัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุม
มีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 72 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

ขอ 74 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับ     
การดําเนินกิจการของสหกรณ ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) เลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการและ
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
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(3) อนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 
(5) กําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอื่นของผูตรวจสอบกิจการ 
(6) กําหนดวงเงนิการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ และแผนปรับปรุงการ

ดําเนินงานของสหกรณ และแผนการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก 
(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
(9) แกไขเพิ่มเตมิขอบังคับ 
(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิกชุมนุม

สหกรณ โดยมติเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
(11) รับทราบเรื่องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที่

สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ   

รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูใดเปนการเฉพาะ 

หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 75 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการ  
อยางนอยสามคน ตองเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผาน      
การฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทําโดยวิธีการลับและใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง       
ในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง       
และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ หรือ
ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 76 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชน

ฐานทุจริตตอหนาที่ 
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(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
(5) เปนกรรมการหรือผู จัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทางบัญชี

กอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 
(7) ผูซึ่งถูกสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดําเนินคดีในทางแพง 

หรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหชดใชคาเสียหาย 
แกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 

(8) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ        
ตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน  
จากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผูใหบริการทางการเงิน ซึ่งอยูภายใต
การกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลวหรือ
ไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี 

(9) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 

(10) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(11) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่

สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 
(12) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหน่ึงป หรือเปน

ผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 
(13) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัท

ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันท่ีไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 

(14) เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก.) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม 
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ข.) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
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(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(ค.) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   

ทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบงัคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ง.) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 78 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ ให
กรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก 
(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูใน
ตําแหนงจนครบวาระออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางลงตามวาระ 
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง
ตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 

กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลงเหลือเวลาปฏิบัติหนาท่ีนับถึงวันสิ้นปทางบัญชีเกินหนึ่งรอย 
แปดสิบวันใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการใหมและกรรมการดําเนินการที่ประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้ง   
ในตําแหนงประธานกรรมการตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียกอน หากตําแหนง
ประธานกรรมการวางลงเหลือเวลานอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหรองประธานกรรมการรักษาการแทน       
ในตําแหนงประธานกรรมการโดยไมตองเลือกตั้งใหมก็ได 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
ใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดยีวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรกมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ขอ 79 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุดงัตอไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่

ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) มีลักษณะตองหามตามขอ 76 
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(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (6) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (7) และ
ไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูทั้งหมด ในขณะน้ัน
ยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ
ครั้งนั้นเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

ขอ 80 ตําแหนงวางกอนถงึคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79(7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป
จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง แตถาในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยู        
จะประชุมดาํเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็วเฉพาะการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน เปน
ตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพ่ือ
เลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหนาที่แทนชั่วคราว
จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง     
เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ    
แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญ   
อ่ืน ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 82 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้งในทาง
อันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอ       
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ       
ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
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(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอย
จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาว        
ใหที่ประชุมใหญทราบ 

(4) กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินกิจการ
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

(5) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(6) กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยางรวดเร็ว

และมีกระบวนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางสมบูรณ 

(7) กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและ  
สถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนมุัติ 

(8) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน 
(9) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของเพื่อแสดง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได 

(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ 

(12) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(13) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน   

ในฐานะสวนตัว 
(14) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(15) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําปและ

รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
(16) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของ

สหกรณ ใหที่ประชุมใหญอนุมติั 
(18) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการเปน

สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน 
(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
(20) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(21) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(22) พิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 
(23) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
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(24) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทน
ใหตามที่เห็นสมควร 

(25) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผูจัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(27) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(28) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแล
โดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดาํเนินไปดวยดี 

(29) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ หรือ
มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(30) พิจารณาแตงตั้งผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามที่
ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว 

ขอ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ  
หรืองดเวนกระทําการหรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการ  
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ โดยการกระทําดงัตอไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการ

ไดของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมตองรับผิดชอบดังกลาวขางตน ดังนี้  
(1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 
(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงานการประชุม

หรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานท่ีประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชมุ 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ 84 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรยีกประชุมได 
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ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม  
คราวถัดไปทราบ 

ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน      
ใหเปนไปตามขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ         
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรอืแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 
ขอ 86 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ จํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง  
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้ง       
ขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงนิกูนั้น 
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(2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และ
เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง

เงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาตกเปน    
ผูผิดนัดชําระหนี้ตามขอ 76(6) โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 

ขอ 88 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดาํเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 89 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ  
ในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชน รวมท้ังผลงานของ
สหกรณใหสมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยและการใชจายเงิน      

อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ 90 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน ๆ เปน      
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถือวาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ 
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ขอ 91 องคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน โดยมีตําแหนงประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่งและเลขานกุารอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนนิการอาจแตงต้ังบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒเิปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได 
ขอ 92 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่
เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน   
สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ 

(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนัยสําคัญใหแก
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบโดย

แสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 93 องคประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนหาคน และตองไม มีกรรมการดําเนินการท่ีเปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยมีตําแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนนิการอาจแตงต้ังบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒเิปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได 
คณะกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง

คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง

เปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทนุ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
ในการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหเสนอคณะกรรมการการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
ขอ 94 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจและ

หนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมท้ัง 
ในขอตอไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปใหสอดคลอง  
กับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให        
ที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายใน    
ที่เหมาะสม 

(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ใหที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 95 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ 
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ ถอดถอน 
คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการเปนประธานในท่ีประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง    
ในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณ ีสมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได 
ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน  
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) การควบสหกรณ 
(3) การแยกสหกรณ 
(4) การเลิกสหกรณ 

การอื่นใดที่ขอบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดนั้น 
ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได 
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รายงานการประชุม 

ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอื่น ๆ 
อนกุรรมการ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสิบวัน 

หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 99 การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตอง
ไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 76(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) หรือ
เปนท่ีปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไว
เปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน
ขอ 101 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของ
ผูจัดการ 

ขอ 100 การดํารงตําแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผูจัดการไดสองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลาจาง
หรือไมมีกําหนดระยะเวลาจางก็ได ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ 

ขอ 101 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสรมิการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงนิคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือน พรอมกับ

แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ

รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงนิไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจาก          
ที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่    

ทางราชการกําหนด 
(18) ประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน    

ในฐานะสวนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
ขอ 102 ความรับผิดของผูจดัการ ในกรณีผูจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําการ

โดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปน
เหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ อันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูจัดการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ โดยการกระทําดังตอไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
(2) ไมปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึง

ดําเนินการไดของสหกรณ 
ผูจัดการไมตองรับผิดชอบดังกลาวขางตน ดังนี้  
(1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ 
(2) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยปรากฏในรายงานการ

ประชุมหรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม 
ขอ 103 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ    

อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดาํเนินการ 
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(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามท่ีขอบังคับและ
กฎหมายสหกรณกําหนด 

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนด
กอน โดยใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชี 

(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา

การหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ 104 การลาออกจากตําแหนงผูจัดการ ใหผูจัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออก       
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออกนั้น 

ขอ 105 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการหรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 106 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทํางบการเงนิของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 107 เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่นตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 76(1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 108 ความรับผิดของเจาหนาที่ ในกรณีเจาหนาที่กระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทํา
การโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก   
อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงาน   
การสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ อันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย เจาหนาที่ตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ โดยการกระทําดังตอไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
(2) ไมปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการที่จะพึง

ดําเนินการไดของสหกรณ 
เจาหนาท่ีไมตองรับผิดชอบดังกลาวขางตน หากพิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิด

ความเสียหายตอสหกรณ 

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 109 ที่ปรึกษา  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาของสหกรณเพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ จํานวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายท่ีมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนของผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนที่ปรึกษา  
ซึ่งจะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายท่ีไดรับอนุมัติตอที่ประชุมใหญ และจะตองแสดงไวในรายงาน
ประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกจิการ 

ขอ 110 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม         
การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จํานวนสามคนตอคณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล 

กรณีเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีประธานคณะหนึ่งคน มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน     
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อประธานคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุม
ใหญทราบดวย 

ขอ 111 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับสมัคร
บุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือก ผูตรวจสอบกิจการที่
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด เพื่อนําเสนอชื่อผูที่ผานการ
คัดเลือกเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตอง
แสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมา
เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวนหนึ่งคน หรือ คณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล 

กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 113(2) (3) (4) หรือ (5) 
ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 

ขอ 112 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
สองปบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกไดแตตอง    
ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบวาระ 
การประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจากผูตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนงของผูแทนตอเนื่องจากผูที่ตนมาดํารง
ตําแหนง 

ขอ 113 การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน           
ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
 

ART-������� ��������� ������������������������-65-04.indd   37 8/9/2565   14:39:34



38 ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ากัด พ.ศ. 2565

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการและใหมีผล
วันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรบัทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ วิ นิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหาม         
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ขอ 114 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนา ท่ีตรวจสอบ       
การดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่      
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ     
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ       
นายทะเบียนสหกรณขอบังคับและระเบียบของสหกรณ รวมท้ังคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ วิเคราะห
และประเมนิความมีประสิทธิภาพการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสมและ
คุมคา 

(5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณในการพิจารณาแกไข ขอสังเกตหรือ
ขอบกพรองเก่ียวกับการดําเนินงานที่ไดรับแจงจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
ผูสอบบัญช ี

(6) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดานในเรื่อง
ดังตอไปนี้ดวย 

(6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ตรวจสอบ      
การจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบเปนประจํา       
ทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงนิตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง  
กลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผล          
การตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยง        
ดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน เพื่อให
การบริหารความเส่ียงของสหกรณเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

(6.3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อ     
ที่วางไว สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได   
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ตามกําหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อและ
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

(6.4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุนของสหกรณตองอยูภายใต
นโยบายที่กําหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดําเนินการภายใตเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดาน
สภาพคลองของสหกรณ การดาํรงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวของ การฝาฝนระเบียบคําสั่ ง          
นายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอ 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญ 

ขอ 115 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบ   
เปนลายลักษณอักษรประจําเดือนและประจําป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังขอสังเกตขอเสนอแนะ       
ที่เปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา
เขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

กรณีพบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ     
มติท่ีประชุมหรือคําสั่งของสหกรณท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณอยางรายแรง        
ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผล       
การติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

ขอ 116 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย          
ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ   
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย      
อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ันการพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติ       
ของที่ประชุมใหญ 

ขอ 117 สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการดังน้ี 
(1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการในการใหคําชี้แจง          

ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    
ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการดําเนิน
กิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 
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หมวด  11 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 

ขอ 118 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณาเรื่อง

ที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือเสียง   
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

กรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอน         
การประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่ขอแกไข
เพิ่มเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ 
ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือมีองคประชุมไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน แลวแตกรณี 

(4) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบหรือ
คําส่ังใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 

หมวด 12 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 119 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงนิฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(8) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
(12) ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรยีนของสมาชิก 
(13) ระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ 
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(14) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช
บังคับได 

สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหกรมสงเสริมสหกรณ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ 120 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 17 และขอ 119(5) (6) แตมิไดรับชําระ
ตามเรยีก คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 121 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินจิฉัยนั้น 

ขอ 122 ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 123 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระ
หนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ 
ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 30(2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ  
หาได ในระหวางปท่ีเลกิสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 30(4) ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ 
ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสรจ็ 

ขอ 124 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไว 
ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่ง
แหงขอบังคบันี้ดวย 
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