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 ขอ  4  นิยามศัพทในขอบังคับ           1 
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 ขอ  19 ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน        8 
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 ขอ 75 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ        23 
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 ขอ 76 คณะกรรมการดําเนินการ         23 
 ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง      24 
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 ขอ 82 การประชุมและองคประชุม         26 
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 ขอ  84  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       27 
    คณะกรรมการอ่ืน 
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 ขอ  110  ผูตรวจสอบกิจการ          35 
 ขอ  111  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ        36 
 ขอ  112 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ        36 
 ขอ  113 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ        36 
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 ขอ  119  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก       38 
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ขอบังคบั 
สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด  

พ.ศ. 2560 
....................................................................... 

ดวยที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ในการประชุมเมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยขอยกเลิกขอบังคับสหกรณ
ทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับน้ีแทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังน้ี 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
พ.ศ. 2560” 

ขอ 2.  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนเปนตนไป 

ขอ 3.  ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่
ขอบังคับสหกรณฉบับน้ีมีผลบังคับใช 

ขอ 4.  ใหขอบังคับน้ี 
“สหกรณ” หมายถึง ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการ ดํา เ นินการสหกรณ             

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโล ยี         
สุรนารี จํากัด 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

“ผูแทนสมาชิก” หมายถึง ผู แ ทน ส ม า ชิก ส ห ก ร ณ อ อม ทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 



2 
“ที่ปรึกษา” หมายถึง ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
“ระเบียบของสหกรณ” หมายถึง ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท ท่ีต้ังสํานักงาน วันเวลาทําการ และวันหยุด 

ขอ 5. ชื่อ ประเภท ท่ีต้ังสํานักงานวันเวลาทําการ และวันหยุด 
ชื่อ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
 Suranaree University of Technology Saving           

Co-Operative Limited 
ประเภท สหกรณออมทรัพย 
ท่ีต้ังสํานักงาน (ใหญ) เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไว             
ที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณต้ังอยูเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังน้ี 

 

 ตราของสหกรณ ประกอบดวยตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานลางตรามีอักษร
ภาษาไทยวา “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด” ลอมรอบดวยวงกลมทึบสีแสดหน่ึงวง
และวงกลมรอบนอกสีทองอีกหน่ึงวง 

(1) ตราสัญลักษณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี จํากัด ซึ่งจัดต้ังโดยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพนักงาน 



3 
(2) วงกลมทึบ หมายถึง ความรวมมือรวมใจของสมาชิกสหกรณในการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในสหกรณ 
(3) วงกลมรอบนอก หมายถึง การกระจายความชวยเหลือผลประโยชน

ทางด านการ เงินแกส มาชิกสหกรณอย า ง          
เทาเทียมกัน 

(4) สีแสด หมายถึง สีประจําจังหวัดนครราชสีมา สีธงประจํากอง    
เสือปา ที่ไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 และ
สีประจําวันพฤหัสบดี (วันคร)ู 

(5) สีทอง หมายถึง ความรุงเรือง รุงโรจน และศรัทธา 

 

 ตราของสหกรณ ประกอบดวยตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดานลางตรามีอักษร
ภาษาไทยวา “สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด” ลอมรอบดวยวงกลมทึบหน่ึงวงและ
วงกลมรอบนอกอีกหน่ึงวง 

(1) ตราสัญลักษณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
สุรนารี จํากัด ซึ่งจัดต้ังโดยความรวมมือของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพนักงาน 

(2) วงกลมทึบ หมายถึง ความร วมมื อร วม ใ จของสมา ชิกสหกร ณ           
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในสหกรณ 

(3) วงกลมรอบนอก หมายถึง การกระจายความชวยเหลือผลประโยชน
ทางดานการเงินแกสมาชิกสหกรณอยางเทา
เทียมกัน 

ตราของสหกรณใชประทับเอกสารเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขอกําหนด 
และคําสั่ง ของสหกรณเทาน้ัน  

 วันเวลาทําการ และวันหยุด ใหเปนไปตามที่สหกรณกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศของ
สหกรณ 
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หมวด 2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 6. วัตถุประสงค สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยโดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก 
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกดิความสะดวกหรอืสงเสรมิความเจริญ

แกกิจการของสหกรณ 
(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
(13) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(15) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร 

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(16) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชา หรือใหเชา เชาซื้อ 
หรือใหเชาซื้อ โอน หรือรับโอนสิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาซื้อขาย หรือจําหนายจํานอง หรือรับจํานอง จํานํา 
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด 
(19) ดํา เ นินกิจการอยางอื่นบรรดาที่ เกี่ ยวกับหรือ เ น่ื อง ในการจัด ให สํ า เร็ จ               

ตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(20) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
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หมวด 3 

ทุน 

ขอ 7. ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 

ขอ 8. การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวนมีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 9. การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน หรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบ             
กับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย             
วาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ             
หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ               
แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด แตอยางไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจําเปนคณะกรรมการดําเนินการอาจกําหนดใหชะลอการซื้อหุนเพิ่มของสมาชิกก็ได 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิก เพื่อชําระหน้ี

แกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสทิธินําเงนิตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหน้ี

ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 

ขอ 10. การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงิน             
ไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน หรือหักจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู
กับสหกรณทุกวันสิ้นเดือน หรือจายชําระเปนเงินสด ณ สํานักงานสหกรณก็ได โดยแจงใหสหกรณทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน 
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
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ขอ 11. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน 

(1) สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบเดือน หรือเปนจํานวนเงิน                 
ไมนอยกวาหน่ึงแสนสองหมื่นบาทและไมมีหน้ีสินกับสหกรณจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนหรือลดจํานวน              
การถือหุนรายเดือนลงก็ไดโดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) สมาชิกตามขอ 35 (6) และ (7) หากมีหลักฐานจากหนวยงานหรือมีหลักฐานที่สมาชิก
แจงไว สามารถงดชําระเงินคาหุนรายเดือนได แตสมาชิกดังกลาวมีสิทธิถือหุนและซื้อหุนไดตามระเบียบที่
สหกรณกําหนด 

ขอ 12. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว             
ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

ขอ 13. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา               
จากสมาชิกหรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึง                
เปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 14. การใหเงินกู เงินกูน้ันอาจใหไดแก 
(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอื่น 

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับ
น้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูการสงเงินงวดชําระหน้ี              
สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน  
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณที่กําหนดไว 
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ขอ 15. ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ           

เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย           

ที่ใหเงินกูน้ัน 

ขอ 16. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และ   

มีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
(3) เงินกูพิ เศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู             

เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ
อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมาย แตละอยางของเงินกู
ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 17. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตาม                
ที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกนัสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจดัการแกไขใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด หากผูกูไมจัดการแกไขใหคืนดี 

(1)   ใหงดการใหเงินกูทุกประเภทกับผูกูรายน้ัน จนกวาผูกูจะจัดการแกไขใหคืนดีได              
เวนแตการใหเงินกูสามัญที่มีเงินกูเทากับหน้ีเงินกูที่หลักประกันบกพรอง 

(2)   ใหปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูผิดนัดตามประกาศ
สหกรณ จนกวาผูกูจะจัดการแกไขใหคืนดีได 

ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน               
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกูมิได

จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรอืดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
(5) เมื่อสหกรณทราบถึงการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกตามขอ 43 (1) (2) (3) (4) และ (5)  
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ใหคณะกรรมการดําเนินการคิดดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไมชําระหน้ีตามที่กลาวในวรรคกอนหลังจาก              

ที่เกินระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเรียกคืนเงินกู ในอัตราที่สหกรณกําหนด 
ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรับผดิชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและไมสามารถชําระหน้ี

น้ันโดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวด              
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกูแตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ โดยคิดดอกเบี้ย              
ในอัตราเงินกูตามประเภทที่ตองรับผิดชําระหน้ีแทนหรือที่กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

ขอ 19. ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน ผูกู หรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพนัวาถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจํา ตามขอ 35 (3), (5) และ (7) จะตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบและจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก
อยูตามขอ 47) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 20.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมัน่คงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณ หรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

ขอ 21. วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควร แกการดําเนินงานวงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม               
หรือการคํ้าประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 22. การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือ      
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ีจะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 21 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 23. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ            
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ีใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกู ยืมซึ่งสหกรณเปนผูกู ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกูการจํานอง                 
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานองการถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการ รวมเปนสองคน 
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(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ี

จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
อน่ึง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน

ของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณ (ถาม)ี เปนสําคัญดวย 

ขอ 24. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ ทั้งน้ี เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 25. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่                  
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่น                  
ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการน้ัน และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่              
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 

ขอ 26. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม
ใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อน่ึงใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

ขอ 27. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ  
แตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน 
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับ                    
ความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
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การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 28. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ           
หน่ึงครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด               
โดยผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 29. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจ                   
การสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง                 
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือ                
เชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวาง               
เวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้ง น้ี  ใหผูซึ่ ง เกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและ                            
ใหคําช้ีแจง แกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 30. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานน้ันกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 31. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน                 
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา               
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในอัตรารอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ                  
แตไมเกินสามหมื่นบาท 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปน้ี 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด                    
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 
 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่
เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสาํหรบัคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนน้ันสวนหุนทีส่มาชิกชําระตอสหกรณหลงัวันที่เจ็ด
ของเดือนสหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจทีส่มาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
ตามมติที่ประชุมใหญเวนแตสมาชิกที่ผดินัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ในปใดมิใหไดรับเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
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(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ันทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญเพื่อจายเปน             
เงินปนผลตามหุนตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว                 

ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 
(8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถาม)ี ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

ทุนสํารอง 

ขอ  32. ท่ีมาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 31 แลวบรรดาเงินอุดหนุน 
หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุน หรือ
ทรัพยสินน้ัน เปนทุนสํารองของสหกรณ 

อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ             
ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร                 
ตามขอ 31 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

ขอ 33. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน
ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี            
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ 34. สมาชิก สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
(1) ผูที่มี ช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และ              

ไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ 

ไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
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ขอ 35.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนพนักงานและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงบุคลากร               

ที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และผูดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  
สุรนารี พ.ศ. 2533 หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณน้ี 

(4) ผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม 
(5) เปนลูกจางช่ัวคราวของหนวยงานหรือหนวยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                  

สุรนารี หรือสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เปนกรณี ๆ ไป 

(6) เปนผูเกษียณอายุจากการทํางานของหนวยงานตาม (3)  และ (5) 
(7) เปนสมาชิกของสหกรณที่ออกจากการเปนพนักงานหรือลูกจางช่ัวคราวตาม               

(3) และ (5) โดยมิไดออกเพราะกระทําผิดวินัย 
(8) มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 36. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพย
อื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตาม ขอ 40) ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมี
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวาหน่ึงคนรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ไมตองมีผูรับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง              
ตามทีก่ําหนดไวในขอ 35 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลว               
เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอ ที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขา                
เปนสมาชิก ในกรณีดังวาน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ  37. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ           
คนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ี ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ในกรณีที่ผูลาออกจากการเปนสมาชิกแลว ประสงคจะเขาเปนสมาชิกใหมจะตองชําระคาธรรมเนียม
การกลับเขาเปนสมาชิกใหแกสหกรณ คนละหน่ึงพันบาท 
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ขอ  38. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน             

สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวา
ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
หนาท่ีของสมาชิก มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 39. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค                 
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขา             
เปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงค             
จะใหโอนเงินค าหุน และเงินกู  ที่ตนมีอยู ในสหกรณ น้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเข าเปนสมาชิกใหม                      
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการ             
ที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 40. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามขอ 35 (3), (5) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ               
เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 36 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 38 ทั้งน้ี เมื่อสหกรณ  
ที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงิน คาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสนิที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 41. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู  สมาชิกคนใด              
มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวัน                 
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ 42. การต้ังผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพื่อให
เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไว               
แกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ                 
จะจายเงิน คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตาย        
มีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง              
ใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งน้ี ตามขอกําหนด
ในขอ 48 วรรคแรกและขอ 49 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน                
กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการ              
ออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ              
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ              
รับเงินผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน               
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 43. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ใหออกหรือถูกใหออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3), (5) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 44. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ ได  โดยแสดงความจํานง เปนหนังสือตอคณะกรรมการ ดําเนินการ และ                          
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงให             
ถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ               
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ 
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
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ขอ 45. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปน้ี 
(1)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5)  คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือ ผิดนัด การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
(6)  ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณ ในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสิน                  
ตอสหกรณอยูแลว 

(7)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ               
หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตน                  
เปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ี 
และไดลงมติใหสมาชิกออก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการ                 
ที่มีอยูทั้งหมด ในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ ถูก ใหออกจากสหกรณมี สิท ธิ ย่ืนอุทธรณต อที่ประชุมใหญ  โดยให ย่ืนอุทธรณ                 
ตอคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ             
ใหเปนที่สุด 

ขอ  46.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ                
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 

ขอ  47.  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ 35 (3), (5), (6) และ (7) โดยไมมีความผิด 
เวนแตออกเพราะตาย หรือ เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษา               
ใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อ                  
มีหน้ีสินไมเกินคาหุนสมาชิกเชนวาน้ัน อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ  48.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 43 (1), (2), (3) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน                 
คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผล 
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือจะเรียก             
ใหจายคืน หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวย         
ในเมื่อที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก                
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหมแตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ 
เน่ืองจากตนไดโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 35 (3), (5) โดยไมมีความผิดน้ัน 
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 43 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก     
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้คางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 43 (5), (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน                
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 
โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน              
ภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก                
ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน              
ที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย
โดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ  ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ                
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไว     
ในขอ 8 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ  49. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชกิตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 48 น้ัน ใหสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงิน ซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
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กลุมสมาชิก 

ขอ 50. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ             
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ 

ขอ  51. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 52. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา             
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ  53. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 54. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 53 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว              
ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 55. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัคร เข าเปนสมาชิกสมทบตอง                   
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ี ใหถือวาเปนรายไดของ
สหกรณ จะเรียกคืนไมได ไมวากรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ผูลาออกจากการเปนสมาชิกสมทบแลว ประสงคจะเขาเปนสมาชิกสมทบใหมจะตอง             
ชําระคาธรรมเนียมการกลับเขาเปนสมาชิกสมทบใหแกสหกรณคนละหน่ึงพันบาท 

ขอ  56. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร 
แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบ ใชสิทธิในสหกรณ  
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ขอ 57. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่            

ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ   
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1) เขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ 
(2) ถือหุนสหกรณไดไมเกินหน่ึงในหาของหุนทั้งหมดที่สหกรณมีอยู ณ วันสิ้นป 
(3) ฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภทเงินฝาก 
(4) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับ 

(ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง

และมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ี 

(1) นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญและประชุมสมาชิก 
(2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ 
(3) เขาเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 58. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 
(7) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามขอ 53 

ขอ 59. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดง               
ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา             
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
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ขอ 60. การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปน้ี 
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

ขอ 61. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกสมทบคนใด              
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ 62. การต้ังผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ อาจทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบ
ไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน ดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว            
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรบัโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน                
มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งน้ี             
ตามขอกําหนดในขอ 63 วรรคแรกและขอ 64 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตาย หรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออก
ใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ      
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน ไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดี ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ               
เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

ขอ 63. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ขอ 58 (1), (2), (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและ            
เงินเฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนน้ัน ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป             
ที่ออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป           
ที่ออกน้ันดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือกสวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
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ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ          

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยู ในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน            
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 58 (3) สหกรณจะจายคาหุน             
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน            
ใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 58 (5), (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา                 
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอให
จายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก               
สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืน              
ตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้น
แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ             
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไว  
ในขอ 8 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ  64. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 63 น้ัน ใหสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ  65. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 66. การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม
ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงครั้งภายในหน่ึง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
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ขอ 67. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดกไ็ด 

แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่ง               
ของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน      
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน 
ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และ               
ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนาย
ทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 68. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหน่ึงพันคน              
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน แตในกรณีตอไปน้ี สหกรณตองมีการประชุมใหญ                 
โดยสมาชิก คือ 

(1) การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
(2) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(3) การเลิกสหกรณ 
(4) เมื่อสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดไมนอยกวา        

หน่ึงรอยคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอใหเรียกประชุมใหญ 
(5) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก         

ซึ่งมาประชุมและอยูในที่ประชุม 

ขอ 69. การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
(1)  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
(2)  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุม              
แจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณ โดยมิชักชา 

(3)  ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก              
สิบคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน
ในจํานวนน้ีใหประธานกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกต้ังได   

อน่ึง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหน่ึงรอยคนไมได 
(4)  ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี              

การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหมก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
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ขอ 70. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
(2)  ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 
(3)  ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ  71. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ   ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนง ไมวาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่             
ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง 
และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยูได 

ขอ 72. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจง วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด็วัน  
แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 73. องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม               
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ                  
โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือ                 
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ                 
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ  

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 74. การนัดประชุมใหญครั้ง ท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือ            
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่ วัน                  
นับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังน้ี  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิก                 
หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี  มาประชุม                
ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือเปน              
องคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก 
หรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 73 วรรคแรกก็ใหงดประชุม 

 

 

 



23 
ขอ 75. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง              

ทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกต้ัง             

ผูแทนสมาชิกและวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออก                
จากสหกรณ 

(2)  พิจารณาเลอืกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และของผูตรวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
(7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ 
(9)  กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนาย

ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) กําหนดรูปการซึ่ งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ 

หมวด 8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 76. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย 
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึง    
หรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดที่ไดกระทํา               

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



24 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน              

ฐานทุจริตตอหนาที่ 
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ   

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชี

นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึน จากการกระทําของตนเอง 
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

ขอ 77. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ              
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย             
และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมายขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ               
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ   
ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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ขอ 78. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 

สองปนับแตวันเลือกต้ังในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ                
ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษ              
ใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนง             
จนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลวหากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา จะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหน่ึง    
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกต้ังใหม

อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 79. คณะผูจัดต้ังสหกรณ  เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณ               
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณจะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกต้ัง 

ขอ 80. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ               
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ              
ใหเปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม ทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

 
 



26 
ขอ 81. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน   

ถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 80 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ ยังดํารงตําแหนง                      
อยูดําเนินการตอไป จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนง
ที่วางแตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการ                 
ที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามญัข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ัน 
เปนตําแหนงประธานกรรมการหากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ              
เพื่อเลือกต้ังใหมคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหนาที่แทน
ช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ 82. การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี             
กิจธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการไดในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ 
ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง             
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ  83. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับ                 
ทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง ในขอตอไปน้ี 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแล               
ใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน
เงินของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังหรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
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(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น 
(11) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ

ผูตรวจการ สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ และ

สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(18) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ

ออกเสียง ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น                      
ซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ 
และองคการน้ัน กําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ                  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

(20) คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกู ยืมจากกรมส งเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบ                   
การคํ้าประกันในฐานะสวนตัว 

ขอ  84. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ               
กระทําการ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจน             
ทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณ                
ไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอ่ืน 

ขอ 85. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการ                
จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเกาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
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ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ                

ซึ่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง

เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง      

ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

ขอ  86. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการ ตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ                
และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ                  
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ                 
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอ                       
ตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 87. คณะกรรมการเงินกู   คณะกรรมการ ดําเ นินการอาจ ต้ังคณะกรรมการ เงินกู                     
จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเกาคน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง 
นอกน้ันเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ                  
ซึ่งต้ังคณะกรรมการเงินกูน้ัน 
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ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง                

เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม 

คราวถัดไป 

ขอ  88. อํานาจหนา ท่ีของคณะกรรมการเงินกู  ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่                  
ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิก ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง                     
ของสหกรณ รวมทั้งขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี                
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงิน              

งวดชําระหน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ              
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

(5) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริงในกรณีที่ผูคํ้าประกันย่ืนขอผอนผันการชําระหน้ี 
ซึ่งผูคํ้าประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

ขอ 89.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการ ดําเนินการอาจต้ัง            
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนเกาคน โดยใหมีตําแหนง                  
เปนประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม       
กันเดือนละครั้ง เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการ                   
นัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา                 
กึ่งหน่ึงจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 90. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ มีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
ในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
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(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ

ผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณหลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะประโยชน รวมทั้ง

ผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น               

ทั้งในและนอกประเทศเพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก               
ตามความเหมาะสม 

ขอ 91. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง 
และเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซึ่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลน้ัน 

ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนของกรรมการบริหารงานบุคคลทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ              
ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 92. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานสหกรณ 
(2) กําหนดประเภทตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของพนักงานสหกรณ 
(3) กําหนดภาระหนาที่งานของพนักงานสหกรณ 
(4) กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานสหกรณ 
(5) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ 
(6) กําหนดหลักเกณฑและแบบประเมินการปฏิบั ติงาน วิธีการ และเงื่อนไข                     

การพิจารณาใหความดีความชอบการข้ึนเงินเดือนประจําป การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนตําแหนง                  
การเพิ่มคาจาง การจายคาตอบแทนใหแกพนักงานสหกรณ 

(7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณและพัฒนาพนักงาน
สหกรณอยางตอเน่ือง 
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(8) กําหนดหลักเกณฑการลา สิทธิประโยชนการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ   

ของพนักงานสหกรณ 
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ  93. คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการลงทุน จํานวนหาคน 
โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ  

คณะกรรมการลงทุนใหอยูในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ              
ซึ่งต้ังคณะกรรมการลงทุนน้ัน 

ใหคณะกรรมการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการลงทุนหรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุน ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนของ
กรรมการลงทุนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ขอ 94. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลงทุน ใหคณะกรรมการลงทุนมีอํานาจและหนาที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) วิเคราะหกระแสเงินสด และเงินหมุนเวียนของสหกรณ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ                   
การสํารองเงินใหเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินงานของสหกรณ 

(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การนําเงินของสหกรณเพื่อการลงทุน                  
การนําฝาก และการใหกูยืม กับ สถาบันการเงิน หรือ สหกรณอื่น 

(3) วิเคราะหงบการเงิน ความมั่นคง ความนาเช่ือถือ อัตราสวนทางการเงินและ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ของสถาบันการเงิน หรือสหกรณอื่น ที่สหกรณจะนําไปลงทุนและนําฝาก หรือใหกูยืม 

(4) อนุมัติใหนําเงินของสหกรณไปลงทุนหรือนําฝากกับสถาบันการเงิน หรือ สหกรณอื่น
ที่ใหผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดตอสหกรณ 

(5) อนุมัติใหถอนเงินจากสถาบันการเงิน หรือสหกรณอื่น ที่สหกรณนําไปลงทุนหรือนําฝาก 
(6) ศึกษาหาขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของสถาบันการเงิน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
(7) หาแนวทางและลูทางในการนําเงินของสหกรณไปลงทุน  
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 95. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ            
อาจมีคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ             
โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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ประธานในท่ีประชุม 

ขอ 96. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในที่ประชุม               
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ              
การประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมกลุมใหประธานของกลุม หรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ 
แตถาประธานกลุม หรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหน่ึงข้ึน   
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอ ใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใด                
คนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุม               
ในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

ขอ 97. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมกลุม สุดแตกรณี ไดเพียงคนละหน่ึงเสยีง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได 

ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ัน
ไมได 

ขอ 98. การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิ เศษในขอบังคับน้ี การวินิจฉัย                
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ                    
ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน อีกเสียงหน่ึง                    
เปนเสียงช้ีขาด เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก                 
ซึ่งมาประชุม 

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

ขอ 99. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณีอีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ขอ 100.  การจางและแตงต้ังผูจัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการ โดยตองไมเปน
บุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 76 (1), (2), (3), (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไว              
เปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไว              
ในขอ 102 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ                 
สอบคัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนง 
ของผูจัดการ  

ขอ 101.  การดํารงตําแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผูจัดการ โดยกําหนดระยะเวลาหรือ                
ไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

ขอ 102.  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให                 
ผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและ
ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 



34 
(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) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจาก                
ที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ

สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกําหนด 
(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
(19) คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกู ยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้า

ประกันในคํ้าประกันฐานะสวนตัว 

ขอ  103. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหน่ึง           
อยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

สหกรณกําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันออกจากงานเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ                 

หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
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(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ              

วาไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี            
แกประชาชนหรือไม เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการ 

ขอ 104. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา   
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา             
การลาออกน้ัน การยับย้ังการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ 105. การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิได               
มีการจัดจางและแตงต้ังผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวย
ไดใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึง                    
ตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป 

ขอ 106. การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงต้ัง              
ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือ
ผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 107. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสินตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ  108.  เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง
เจาหนาที่อื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 76 (1), (2), (3), (4) ตามความจําเปน                           
เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ท่ีปรึกษา 

ขอ 109. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก              
หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
ไดจํานวนไมเกนิหาคน เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 110. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ 
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณเปนการประจําป จํานวนหน่ึงคนหรือหน่ึงนิติบุคคล 

ที่ประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน                
ผูตรวจสอบกิจการไมได 
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ขอ 111.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 

หน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ให                      
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังซ้ํา 

ขอ 112. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ              
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสิน ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ
สหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ             
ในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข     
โดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวยก็ได 

ขอ 113.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรอง              
ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว หากผูตรวจสอบกิจการ                    
ไมแจงขอบกพรองดังกลาว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณดวยเหตุ                
อันไมแจงน้ัน 
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หมวด  10 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 114. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจง              

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดเมื่อมีการพิจารณา

เรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุม           
เต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ัน ใหถือเสียง                 
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเขาประชุม  แตถาสมาชิก                    
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําไดโดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันพรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม
ใหญ ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา              
หน่ึงรอยคนแลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความน้ันขัด
กับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ
อาจแกไขขอความน้ันแลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ 
หรือคําสั่งใหสอดคลองกันก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใชและใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 115. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ   
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 
(3) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
(6) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(8) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
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(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก             

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (3), (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับ

ได สวนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 116. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 18 (4), (5) แตมิไดรับชําระ                 
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ  117. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับใหสหกรณ                
เสนอปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัยและใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ 118. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหารมิทรพัยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มอียูในขณะน้ันเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก                 
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 119. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก  เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการ                 
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย 
และชําระหน้ีสินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 31 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ
หาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 31 (4) ในปน้ัน 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย                  
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 120. ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว   ใหสหกรณรับบทบัญญัติ               
ที่กําหนดไว ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ 121. การบังคับใชขอบังคับ 
(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคล หรือ              
นิติบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ เปนคณะกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติภารกิจของ
สหกรณตามขอบังคับน้ี โดยใหนับวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองจนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป 
เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม 

(2) ใหระเบียบ ประกาศ มติ และหรือคําสั่งใด ๆ ที่มีผลใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ี 
ใชบังคับซึ่งไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี เปนระเบียบ ประกาศ มติ และหรือคําสั่งใด ๆ ตามขอบังคับน้ีจนกวา
สหกรณจะไดกําหนดข้ึนใหม 

(3) ใหธุรกรรมทางการเงิน และหรือการกระทําใด ๆ ที่ไดกระทําไปอยูกอนวันที่
ขอบังคับน้ีใชบังคับ เปนธุรกรรมทางการเงิน และหรือการกระทําใด ๆ ตามขอบังคับน้ี 

(4) ใหสมาชิก ผูแทนสมาชิก ผูจัดการ พนักงาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่สหกรณแตงต้ังใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณที่มีอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับเปน
สมาชิก ผูแทนสมาชิก ผูจัดการ พนักงาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่สหกรณ
แตงต้ังใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณตามขอบังคับน้ี 

(5) ใหสิทธิและหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
สมาชิก พนักงาน และบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ เปนสิทธิและหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน สมาชิก พนักงาน และบุคคลหรือนิติบุคคลที่
สหกรณแตงต้ังใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณตามขอบังคับน้ี 
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** ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ไดประชุมพิจารณา

ขอบังคับขางตนน้ี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 และมีมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับของสหกรณได 
          

ลงช่ือ…………………………………….ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารยวิศิษฐิพร สุขสมบัติ) 

                 

ลงช่ือ…………………………….….…. กรรมการเลขานุการ 
        (นายสรณะ ศรีตะชัย) 

  
เหตุผล    
1. เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
2. เพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
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คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” 
 

ลงช่ือ 
   (รองศาสตราจารยวิศิษฐิพร สุขสมบัติ) 

   ประธานกรรมการ 
 
 

ลงช่ือ 
   (นายสรณะ ศรีตะชัย) 

   เลขานุการ 
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