
 
ขอบังคบั 

สหกรณออมทรพัยสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

พ.ศ. 2556 

============================================= 

ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

จํากัด เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียท้ังหมด และให

ใชขอบังคับฉบับน้ีแทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี้ 

ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

แหงชาติ จํากัด พ.ศ. 2556” 

ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน และใหยกเลิก      

ขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับท่ีใชบังคับ นับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับน้ีมีผล   

บังคับใช 
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ขอบังคบั 

สหกรณออมทรพัยสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

พ.ศ. 2556 

============================================= 

หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตัง้สาํนักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

ช่ือ  สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ จํากัด 

National Science and Technology Development Agency Saving 

and Credit Cooperative, Limited. 

ประเภท  สหกรณออมทรัพย 

ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขที่  111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน      

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจงให

นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่

สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค 

ขอ 2 วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

ของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว

ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 

(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

อํานาจกระทําการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ

ดังตอไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ใหเงินกูแกสมาชิก 

(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ

เจริญแกกิจการของสหกรณ 

(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ  

แหงชาติกําหนด 

(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ

บุคคลอื่นใด 



ขอบังคับสหกรณออมทรัพย สวทช. จํากัด    - 4 -   
 

******************************************************************************************* 

(15) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ

หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา

หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด 3 

ทุน 

ขอ 3 ท่ีมาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

หุน 

ขอ 4 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 5 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิก

ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินท่ีจายควบกับ

เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือ

จะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ    

แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด   

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยู  

มาหักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ี

บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 

ขอ 6 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดราย

เดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิกนั้น

ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของ
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ตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 7 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหกสิบเดือน 

หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหาแสนบาท และไมมีหน้ีสินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือ

ลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 8 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให

สมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

ขอ 9 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก

หรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิก

ของสหกรณ  ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 10 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอื่น 

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 

หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้

สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน

เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลวตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ

ของสหกรณที่กําหนดไว 
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ขอ 11 ความมุงหมายแหงเงินกู   เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย

ที่ใหเงินกูนั้น 

ขอ 12 ประเภทแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน 

และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอัน     

จําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตาม

ระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อ    

สงเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ

อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู

ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 13 ดอกเบี้ยเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิกในอัตราตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ     

ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย

ส้ินเชิง พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมีพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ

จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให

เงินกูนั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง 

และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
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ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้

นั้นโดยส้ินเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวด

รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภท นั้น ๆ 

ขอ 15 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงค  

จะขอลาออกงานประจําตามขอ 31(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตน

มีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  

ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิก       

จะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้าํประกัน 

ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความ     

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 18 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ  

ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการ   

ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 17 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 19 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่ง 

สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย หรือผูจัดการ รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ี

จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
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อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและ

ตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย 

ขอ 20 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 21 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ ภายใน

ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นท่ีไม

เกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการ

นั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ 22 การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทาง

บัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม

ใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้ง ขอบังคับ 

ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 

ขอ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุด

รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
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สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง   ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบ

บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

ขอ 25 การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ 

สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือ

เชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสาร     

เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ

ระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจง

แกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 26 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ 

สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตอง

ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ  จัดสรรได 

ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน      

กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 

ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินท่ีจายสําหรับปนั้น ก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว

มาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายใน 

วันท่ีหาของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลัง

วันท่ีหาของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 
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(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน  

ระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิใหไดรับ         

เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร

สุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันส้ินปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพื่อจายเปน

เงินปนผลตามหุนตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ

ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกิน 

รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ทุนสํารอง 

ขอ 28 ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 

อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็

ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 

27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงิน

จํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

ขอ 29 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรร

เขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
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หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ

ไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3) เปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

หรือหนวยงานเฉพาะทาง โดยกรณีเปนลูกจางจะตองมีระยะเวลาการจางตามสัญญาจางไมนอยกวาหน่ึงป 

และปฏิบัติงาน ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทางติดตอกัน

เปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้ หรือเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่โอนยายหรือลาออกจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทาง  เพื่อไปสังกัดหนวยงานของรัฐอื่นตามนโยบายของรัฐบาล 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 32 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย

อื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 36) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวโดยตองมี        

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนางานคนหน่ึงรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนง

ไมต่ํากวาหัวหนางาน ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่

กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่อง

การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ให

คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวาน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชกิซึ่งมาประชุม 
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ขอ 33 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ 

คนละหน่ึงรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 34 สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวา

ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 

(1) เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  หรือผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ 

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิกมีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ   

มั่นคง 

ขอ 35 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ออกจากสังกัดตามขอ 31(3) และไปเขาทํางานในสังกัดอื่น

และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับ

ใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ

ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม 

สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีได

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 36 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งมาปฏิบัติงานในสังกัด

ตามขอ 31(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตาม         

ขอกําหนดในขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งน้ี เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิก

อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 37 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 38 การต้ังผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให

เปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทํา

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ สหกรณจะ

จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมี

อยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมา

แสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตาม

ขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรก และขอ 45 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด

หน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให

แสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน

ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําให

สหกรณถือไวไมมตีัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน

ทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 32 
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ขอ 40 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน

อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความประสงคเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ     

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา

ออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม

ความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 41 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง

ใดดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอ 

สหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ

หรือของที่ประชุมกลุมท่ีตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปน

ปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ี

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู

ทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมี สิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให

เปนท่ีสุด 

ขอ 42 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ

โดยเร็ว 

ขอ 43 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกท่ีโอน 

หรือยาย หรือออกจากงานประจําตามขอ 31(3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไร

ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณ

ดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูจนกวาจะชําระหนี้สินใหแกสหกรณเสร็จส้ินแลว และจะงดชําระคาหุนไดก็

ตอเมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน โดยสมาชิกเชนวาน้ีไมมีสิทธิไดรับเงินกูครั้งใหมจากสหกรณอีก 

ขอ 44 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก    

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง

จายบรรดาท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิ

ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกให

จายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อ

ที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน 

สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก

ภาพเนื่องจากตนไดโอน หรือยาย  หรือออกจากงานประจําตามขอ 31(3) โดยไมมีความผิดนั้น 

คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงิน

ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงิน

ปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ   หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังท่ีที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทนุสะสม  ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่

พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจาย

คืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังส้ินแลวนํามาเฉลี่ยโดย

ใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 
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เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา

เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาหุนตอหุนท่ีกําหนดไว

ในขอ 4 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 45 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกตามขอ 44 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 

ขอ 46 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกข้ึน โดยการจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม

ของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 

ขอ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน   

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ 48 สมาชิกสมทบ  สมาชิกอาจเปนสมาชิกสมทบไดเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจาก

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัคร

ใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 31(1), (2), (5)  

(3) มีทะเบียนบานอยูในราชอาณาจักรไทย 

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 50 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง 

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 49 ทั้งเห็นเปนการ   

สมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
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เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 51 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใน วันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหน่ึงรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวา

เปนรายไดของสหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 52 สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนท่ี

ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

สิทธิของสมาชิกสมทบมีดังน้ี 

(1) เขารวมประชุมใหญเพื่อสังเกตการณ 

(2) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(3) สิทธิอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิกสมทบมีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

มั่นคง 

สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปน้ี  

(1) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญของสหกรณ 

(2) ไดรับเงินกูจากสหกรณที่มีจํานวนเกินไปกวาจํานวนเงินคาหุนท่ีมีอยูกับสหกรณ 

(3) ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดังนี้ 

(1) ตาย  

(2) ลาออกจากสหกรณ 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 49 

ขอ 54 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ

ไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

สอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 55 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ

เพราะเหตุใด ๆ ดังนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวา

โดยประการใด ๆ 

ขอ 56 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

ขอ 57 การต้ังผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้ง

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบให

สหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว       

ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ 

สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่

สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่

ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 58 วรรคแรก และขอ 59 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด

หน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณีผูมี

สิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบ

ไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาว

ไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 
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ขอ 58 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะ

เหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแก     

ผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ     

เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผล

และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได 

สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง

ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับ

ฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคา

หุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน

เวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังท่ีที่ประชุมใหญได

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของ

สหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่

พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจาย

คืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังส้ินแลวนํามาเฉลี่ยโดย

ใชจํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา

เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาหุนตอหุนท่ีกําหนดไว

ในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 59 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงิน

ของสมาชิกสมทบตามขอ 58 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออก

กอน 

ขอ 60 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก 

สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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หมวด  7 

การประชุมใหญ 

ขอ 61 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม

ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ    

และมอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง ภายในหน่ึง

รอยหาสิบวัน นับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 62 การประชุมใหญวิสามัญ เมื่อมีเหตุอันควรคณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ

วิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่

สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไม

เกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบ

คน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด  

ก็ได   และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํา

รองขอ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ให

นายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได

ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ขอ 63 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันหารอยคน 

ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน 

ขอ 64 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทน

กลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกหา

คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน 

ในจํานวนน้ีใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูใน

จํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได 

อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหน่ึงรอยคนไมได 
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(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 65 การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 66 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพน         

จากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึง

สามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตาม

จํานวนท่ีวางลง  และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่     

ตนแทน 

ขอ 67 การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ

แจงวัน เวลา สถานท่ี และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา   

เจ็ดวัน แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือ  

รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาท่ีจาก     

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือ    

ผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 68 องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย  

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู

สังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งส้ิน 

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 69 การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ี

นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

รองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของ

จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการ
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ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมา

ประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 68 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

ขอ 70 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง   

ทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทน

สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก 

สหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ 

สหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และของผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ       

กรรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ 

(9) กําหนดคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ  

ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม 

สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

(12) พิ เคราะหและปฏิ บัติ ตาม บัน ทึกหรื อหนั ง สือของนายทะ เ บียนสหกรณ               

รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ

มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ 

หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 71 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
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ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ 

คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศ

ใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ     

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาท่ี 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา

สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการ

กระทําของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 

ขอ 72 อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รวมท้ัง

ควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย

และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
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(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ    

ดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ 

สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

ขอ 73 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง  

คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 

(ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยู

ในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหน่ึง

รอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้ง

ใหม อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

ขอ 74 คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี    

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง 

ขอ 75 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึง

อยางใดดังตอไปนี้ 
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(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ 

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 

(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการ สหกรณแหงชาติ

ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ สหกรณแหงชาติให

เปนท่ีสุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหที่ประชุม

ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ 

ชุดแรก 

ขอ 76 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75 (7) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาใน

เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนง

อยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ัน 

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน และยังมิไดมีการประชุมใหญ

เพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหนาท่ีแทน

ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง

เทากําหนดเวลาท่ีผูซึ่งตนแทน 

ขอ 77 การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ      

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ    

ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญ

อื่น ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 78 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ    

กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน

เงินของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ 

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา    

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และ        

องคการอ่ืน 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      

คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ 

และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
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(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น ซึ่ง 

สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ 

และองคการน้ันกําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ        

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ และบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     

กระทําการ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทํา

ใหเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิกอันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี 

หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ 80 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ   

จํานวนหาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการ

รวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปน

อยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว

ถัดไปทราบ 
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ขอ 81 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ 

คําส่ังของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน     

ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน   

ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของ 

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ     

ดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ          

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการ    

ดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 82 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวนหาคน  

โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง

คณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยาง

นอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 

ขอ 83 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 

รวมทั้งขอตอไปนี้ 
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(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี  ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

ผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดํา เ นินการอาจตั้ ง            

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จํานวนหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก

ประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 85 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ 

สหกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก

และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้ง    

ผลงานของสหกรณใหสมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
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(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นท้ังใน

และนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตาม

ความเหมาะสม 

ขอ 86 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ัง

แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี          

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 87 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการ อ่ืน  ๆ  เชน  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู    

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในท่ีประชุม ถา

ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ

ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในท่ีประชุม

ตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุม

คนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน

กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใด

คนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

การออกเสยีงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 88 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง

ในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและ     

ออกเสียงแทนตนไมได 

ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น

ไมได 

ขอ 89 การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา 

ตาง ๆ ในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือ
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คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียง 

ชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา

ประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  

(2) การเลิกสหกรณ 

(3) การควบสหกรณ 

(4) การแยกสหกรณ 

(5) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

รายงานการประชุม 

ขอ 90 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมท้ังบันทึกเรื่อง

ที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหน่ึงท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

หมวด 9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 91 การจางและแตงตั้งผูจัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ  

โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 71 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการสหกรณตองทํา

หนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนดไวใน

ขอ 93 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของ

ผูจัดการสหกรณ 

ขอ 92 การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณโดยกําหนด

ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

ขอ 93 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ

ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
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(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา

เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ 

สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และ   

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไป      

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดในระเบียบของ 

สหกรณ  รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ  

การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ   

ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ   

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจาก    

ที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ 

สหกรณ ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 



ขอบังคับสหกรณออมทรัพย สวทช. จํากัด    - 33 -   
 

******************************************************************************************* 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกําหนด 

(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ 

สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 

ขอ 94 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ

อยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

สหกรณกําหนด 

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี          

แกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

ขอ 95 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา 

สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ 96 การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการ

จัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่

เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 

ขอ 97 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมไดแตงตั้ง

ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ  

หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 98 การเปลี่ยนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ    

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจน   

จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 99 เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง       

เจาหนาท่ีอื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 71 (1), (2), (3) และ (4) ตามความจําเปน

เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



ขอบังคับสหกรณออมทรัพย สวทช. จํากัด    - 34 -   
 

******************************************************************************************* 

ที่ปรึกษา 

ขอ 100 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได

จํานวนไมเกินหาคน เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบ

ที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 101 ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ  

ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณเปนการประจําป จํานวนสองคน 

ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําใน 

สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ 102 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน

ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 

ขอ 103 อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ      

ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ 

หน้ีสินท้ังปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 

เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ทั้ง

ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง

และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินงบประมาณรายจาย     

ประจําปของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาปรับปรุง     

แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ  

หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
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ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขโดยมิ

ชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

ขอ 104 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ 

สหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ    

ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

หมวด  10 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 105 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไป

ยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมา

ประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือ

เสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือ

รองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญ ไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ก็

ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ   

ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย

กวาหน่ึงรอยคน แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้น

ขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ หรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน 

สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  

หรือคําส่ังใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือ

ปฏิบัติ 
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หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 106 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ      

รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 

(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 

(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ 

(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 

(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ     

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน (1), (2) และ (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช

บังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 107 การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 14 และขอ 106 (3), (4) แตมิได

รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 108 การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอ    

ปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ 109 ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ      

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่

ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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ขอ 110 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ

บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย  

และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จส้ินแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจาย

ตามลําดับดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2) 

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ

หาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 27 (4) ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ

ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได

ภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 111 ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว  ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน

สหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 112 นับแตวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับน้ีถือใช 

และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 

 

 

     ลงชื่อ…………………….………………………ประธานกรรมการ 

  (นายบุญเฮียง  พรมดอนกอย) 

 

 

    ลงชื่อ…………………………………………….กรรมการและเลขานุการ 

   (นายชัยวัฒน  ยุวบูรณ) 

 

เหตุผล   ท่ีตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับน้ีแทน 

เน่ืองดวยสหกรณจะเปดใหมีการรับสมาชิกสมทบเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

และขอบังคับของสหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมมีการแกไขเพ่ิมเติมอยูหลายฉบับ จึงสมควรใหยกเลิกขอบังคับ

ฉบับเดิมและที่แกไขเพิ่มเติม แลวใชขอบังคับท่ีจัดทําข้ึนใหมนี้แทน 


	ข้อบังคับ
	ข้อบังคับ
	การดำเนินงาน
	การให้เงินกู้
	การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
	การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
	การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์
	กำไรสุทธิประจำปี
	ทุนสำรอง
	สมาชิก

	สมาชิกสมทบ

