
 
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

พ.ศ. 2553 
 

 ท่ีประชุมใหญสามัญของสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสีย
ท้ังหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความ
ดังนี้ 
 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด พ.ศ. 2553” 
 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
 ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับท่ีใชบังคับ นับแตวันท่ี
ขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช 
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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

พ.ศ. 2553 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 

 ขอ   1. ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 
   ชื่อ สหกรณออมทรัพยออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
   NARATHIWAT TEACHERS SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
LIMITED. 
   ชื่อยอ  สอ.นธ. 
   ประเภท สหกรณออมทรัพย 
   ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขที่ 5 ถนนตรีรัตน ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย 96000 
   สหกรณอาจยายท่ีต้ังสํานักงานและจัดต้ังสํานักงานสาขาสหกรณไดตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวท่ีสํานักงานของสหกรณเดิม  
สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
 

   

   ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้ 
   เปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน ระหวางวงกลม 
   มีช่ือสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 ในวงกลมช้ันในเปนรูปคนกรีดยาง 
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หมวด  2 
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

 ขอ  2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ 
รวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายได
ของตนไวในทางอันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
   (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
   (3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
   (4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
   (5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ 
องคกร ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
   (6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 ขอ   3.  อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจ
กระทําการดังตอไปนี้ 
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
   (2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
   (4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
   (5) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ 
     (6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
   (7) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณ 
   (8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
     (9) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
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   (10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด 
   (11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
   (12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
   (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
   (14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของ
ตางประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
   (15) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม 
เชาหรือใหเชา เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ ขายหรือ
จําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของ
สมาชิก 
 

หมวด  3 
ทุน 

 ขอ   4. ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
   (1) ออกหุน 
   (2) รับฝากเงินจากสมาชิก 
   (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 
   (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
   (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 3 เม่ือวันท่ี 
12 มีนาคม 2554 
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หุน 

 ขอ   5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 ขอ   6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
   เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา 
และเงินท่ีจายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และ
หมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
   ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระ
แลวท้ังหมด 
   สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมไดในระหวางท่ี
สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้แก
เจาหนี้ของสมาชิกนั้น 
 ขอ   7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
   เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดย
มิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิ
ตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ  8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 260 
เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 250,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู
หรือผูคํ้าประกันจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดย
แจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ   9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคา
แลวใหสมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
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หมวด  4 

การดําเนินงาน 

 ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอย
กวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
   ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
   ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

การใหเงินกู 

 ขอ 11. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก 
   (1) สมาชิกของสหกรณ 
   (2) สหกรณอ่ืน  
   การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 
   ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู   ประเภทและ
จํากัดแหงเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู 
การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
   การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูได
ตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
   สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกู
ตามแบบและระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 10 เม่ือ
วันท่ี 12 มีนาคม 2554 
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 ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกให
ตรงตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 ขอ  13. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
   (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ อันจําเปน
รีบดวน และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 
   (2) เงินกูสามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแก
สมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ สหกรณ 
   (3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู 
เพื่อสงเสริมฐานะความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  
คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูกูตองระบุ
ความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกัน
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 14. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิกในอัตรา
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไข
ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
   ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
   (1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
   (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย
ท่ีใหเงินกูนั้น 
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   (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรองและผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
   (4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
   ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน 
และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยส้ินเชิงได เม่ือผูคํ้าประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู  แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวน 
งวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน (เวนแต
กรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและ
ประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

 ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้า
ประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนด ดังวานี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
   ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความ
เห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปใด ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน สําหรับป
กอนไปพลาง 
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 ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน 
ประจําปตามขอ 18 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

 ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้ 
   (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือช่ือ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการ
ท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายรวมเปนสองคน 
   (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) 
ขางบนน้ีจะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
   อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช
เงินและตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย สําหรับเช็ค
ไมตองประทับตราของสหกรณ 
 ขอ 21. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ท้ังนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
   ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น 
สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต
วันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ี
สมบูรณโดยครบถวน 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 20 เม่ือ
วันท่ี 12 มีนาคม 2554 
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   ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปน
รอบปทางบัญชีของสหกรณซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับท้ัง
บัญชีกําไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
   วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 
 ขอ  23. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันส้ินปทางบัญชี 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอท่ีประชุมใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 
   อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล 
พรอมท้ังขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อให
สมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 
   ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียน 
   ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน
ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
   สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณ
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิก
รายอ่ืนไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจาก
ผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 
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 ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ 
ผูจัดการ เจาหนาท่ี หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 
   ท้ังนี้ ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความ
ชวยเหลือและใหคําช้ีแจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 
 ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 

 ขอ  28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกิน
รอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
   กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ท่ีประชุมใหญ
อาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้ 
   (1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินท่ีจาย
สําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
    ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณ
ภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนนั้น สวนหุนท่ีสมาชิก
ชําระตอสหกรณหลังวันท่ีเจ็ดของเดือน  สหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 
   (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณ
ในระหวางป เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด มิให
ไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปนั้น 
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   (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
   (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันส้ินปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ี
ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1) 
   (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
ตามระเบียบของสหกรณ 
   (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ 
   (7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
   (8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแก
สหกรณ 
   (9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 
 

ทุนสํารอง 

 ขอ 29. ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
   อนึ่ง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
   กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ี
ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28 หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควร
จัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 
 ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
   ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือ
เพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 
   (1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ
และไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
   (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกและไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
 ขอ  32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และอายุไมเกิน 60 ป นับถึงวันท่ีสมัคร 
   (3) ก.  เปนขาราชการประจํา หรือขาราชการบํานาญ หรือลูกจางประจํา หรือ
พนักงานราชการ ซ่ึงไดรับเงินเดือน คาจางประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวง
วัฒนธรรม หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในจังหวัดนราธิวาส หรือ 
     ข. เปนเจาหนาท่ี และลูกจางประจําของสหกรณ  หรือ 
    ค.  เปนพนักงาน หรือพนักงานบํานาญ สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการใหการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส หรือ 
    ง. เปนเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด หรือ 
    จ. เปนเจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
   (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5) มิไดเปนสมาชิก ในสหกรณ ออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค ในการใหกูยืม 
 ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบ
ท่ีกําหนดไวโดยตองมีคํารับรองของผูบังคับบัญชา แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ก็ใหสามารถรับรองตนเองได 
   เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมี
คุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ 32 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกไดก็ใหแจง
ผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุน
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ตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน และตองยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แลวเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ  
   ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติ
แหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละยี่สิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ  35. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้
แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 
   (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
    (1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
    (2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
    (3) เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ 
    (4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
    (5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 
   (ข) หนาท่ีของสมาชิก มีดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
    (2) เขาประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
    (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ี
เขมแข็ง 
    (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
    (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และม่ันคง 
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 ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกท่ียายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับ
ใหรับเขาเปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิก
นั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไป
เขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู
ตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยายหรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 32(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ 
เม่ือไดปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ท้ังนี้ 
เม่ือสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 
   การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น  
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ   
สัญชาติ และท่ีอยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว 
หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
   ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีได
ทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
   เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอน
ทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชนหรือ
เงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือถามิได
ต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 
   ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบ
สําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการ
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พิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงิน
ผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็
ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณท้ังส้ิน 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ดังตอไปนี้  
   (1) ตาย 
   (2)  ลาออกจากสหกรณ 
   (3)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (4)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
   (5)  ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยมีความผิด 
   (6)  ถูกใหออกจากสหกรณ 
   (7) ลาออกจากสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
 ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ดําเนินการ 
และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและ
อนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
   คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ให
ถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
   (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 



~ ขอบังคับ                                                                                              หนา  17 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

   (2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 
ท้ังนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
   (3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
   (4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
   (5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
   (6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปน
สมาชิก หรือเม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมี
ความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 
   (7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
สหกรณหรือของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตย
สุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย
ประการใด ๆ  
   เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูท้ังหมดในขณะนั้นแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออก
จากสหกรณ 
   สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณอาจยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจาก
สหกรณ คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 
 ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
   อนึ่ง ใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซ่ึงเกี่ยวของเสนอ
ท่ีประชุมกลุมทราบโดยเร็ว 
 ขอ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไมมีความผิด 
สมาชิกท่ีโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิด เวน
แตออกเพราะตายหรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษา
ใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนได
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ก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของ
สหกรณ 
 ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(1) , (2) , (3) , (7) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยู
ในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน
คางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  
หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและ เงินเฉล่ียคืน
สําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได
สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
   ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทาง
บัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ 
   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจะจายคา
หุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(5), (6) นั้น สหกรณ
จะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปท่ีออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้น
ภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย
นั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
   ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณ
เงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ 
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   เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป 
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ 46. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

กลุมสมาชิก 

 ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน การจัดกลุม การประชุมกลุม
กิจกรรมของท่ีประชุมกลุม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 
 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ 

 ขอ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปน
การประจํา 
 ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 32    
   (3) ต้ังบานเรือนอยูในจังหวัดนราธิวาส (ยกเวนเปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของ
สมาชิกสหกรณ) 
   (4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
   (5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
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   (6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง 
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนด
ในขอ 50 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครได
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือ
ครบถวน 
   เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ 
 ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ียื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหารอยบาท คาธรรมเนียมแรก
เขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ขอ 53. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะใน
สวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ   
   (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
    (1) เขารวมประชุมใหญไดในฐานะผูสังเกตการณ ไมนับเปนองคประชุมไม
สามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได 
    (2) ไมสามารถเขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญได 
    (3) ไมสามารถเสนอหรือไดรับเลือกเปนผูแทนสมาชิก ประธานกรรมการ 
กรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ 
         (4) ไดรับบริการฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท ท้ังนี้ วงเงินฝากแตละ
ประเภทแตละบัญชีตองไมเกินกวาสิทธิของสมาชิกสามัญ และใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ 
    (5) ไดรับบริการกูเงินจากสหกรณไมเกินรอยละเกาสิบของทุนเรือนหุน 
หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ  
          (6) ไดรับการบริการทางวิชาการหรือการฝกอบรมจากสหกรณ 
           (7) ไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามมติท่ีประชุมใหญ 
    (8) สิทธิอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ   
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   (ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
    (2) ตองชําระคาหุนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกในอัตราเดือนละ
ไมนอยกวา 200 บาท (สองรอยบาทถวน) แตไมเกินเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  
    (3) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
    (4) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ี
เขมแข็ง 
    (5) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
    (6) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณให
เจริญรุงเรืองและม่ันคง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 
   (1) ตาย 
   (2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
   (4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
   (5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 
   (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 55. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 
 ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 
   (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
   (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
   (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําส่ังของสหกรณ 
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   (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเ ส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการ
สหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 ขอ 57. การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมี
การเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ัง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณ ในเม่ือตนตายนั้น
มอบใหสหกรณถือไว หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
   ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีได
ทําไวแลว ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
   เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
กอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว 
หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐาน มาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59
และขอ 60 
   ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยให
แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไป
ประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะ
จายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคํา
ขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 
 ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน
ท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวย
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ
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เงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตาม
ระเบียบของสหกรณ 
   ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
จะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว
จนถึงปทางบัญชีใหม 
   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(3) สหกรณจะ
จายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54(5), (6) นั้น 
สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปท่ีออกจาก
สหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินป โดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ีที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
   ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสมใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวย
ขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการ
คํานวณ 
   เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป 
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ 60. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวน
เงินของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน 
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 ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

 ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
   การประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละ
หนึ่งคร้ังภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เม่ือใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีท่ี
สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิ
ชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
   สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทน
สมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียน
สหกรณหรือเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน 
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 
 ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
   (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
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   (2) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการ
ประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม 
(ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณ โดย มิชักชา 
   (3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิกยี่สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกต้ังผูแทน
สมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิก
โดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกต้ังได  
    อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
   (4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายัง
ไมมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
 ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เม่ือ 
   (1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
   (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมหนวยซ่ึงตนสังกัด 
   (3) ยายหรือโอนไปตางหนวย 
   (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5) ท่ีประชุมหนวยซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 
   (6) กระทําผิดขอบังคับสหกรณ ขอ 42(5)  
 ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือ
ไมถึงสามในส่ีของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทน
สมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 
 ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมี
หนังสือแจงวันเวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร 
ท้ังนี้ ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือช่ือใน
หนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 
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 ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปน
การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
   ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุม
ใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกต้ัง
เปนกรรมการดําเนินการ 
   ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุม
แทนตนไมได 
 ขอ 70. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่งภายใน
สิบส่ีวันนับแตวันท่ีนัด 
   ประชุมใหญคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญ
ท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแต
กรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอย
กวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปน
องคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 
 ขอ 71. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกต้ัง
ผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูก
ใหออกจากสหกรณ 
   (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 
   (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
   (4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะ 
กรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 
   (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
   (6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
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   (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
   (8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ 
   (9) กําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   (10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
   (11) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
   (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รอง
นายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย 
   (13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจาก
สมาชิก 
   ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเปน
กรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
   หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
   (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต 
   (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
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   (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาท่ี 
   (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
   (6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 
 ขอ 73. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
   (ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
    (1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
    (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
    (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ 
    (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
   (ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
    (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 
    (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมายขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
   (ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
    (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกคร้ัง 
    (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยู
เสมอ 
    (3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณ ี
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    (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
   (ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
    (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
    (2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
 ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 
สองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับ
สลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการ
ดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
   เม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันครบวาระ 
   กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซํ้าอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
   ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการ
ดําเนินการท่ีไดรับเลือกต้ังใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให
นําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดต้ัง
สหกรณมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จนกวาท่ีประชุมใหญสามัญ คร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ จะได
เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 
   ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
ในวันท่ีไดรับเลือกต้ัง 
 ขอ 76. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
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   (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ลาออกตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 
   (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ 
   (5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 
   (6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 
   (7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 
   (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุอันควร 
   ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนท่ีสุด 
   กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ัง
คณะ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงได
เชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 
 ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) ) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารง
ตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวา
องคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจาก
ตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
   ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ี
แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกต้ังใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 
   กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 
 ขอ  78. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่
มีกิจธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย 
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   ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ 
ขอบังคับ และเร่ืองท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  79. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ัง
ของสหกรณ กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแล
ใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ 
   (2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือ
ลงทุนของ สหกรณ 
   (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 
   (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
   (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
   (6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ 
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
   (7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
   (8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
   (9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ 
และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
   (10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และ
องคกรอ่ืน 
   (11) พิจารณาดําเนินการแตง ต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะ 
อนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
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   (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบยีน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 
   (13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยท่ัวไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
   (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการ สมาชิก และผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
   (15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจน
กําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
   (16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
   (17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
   (18) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ 
และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ
องคกรอ่ืน ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว 
   (19) คํ้าประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดย รับผิดชอบ
การคํ้าประกันในฐานะสวนตัว 
   (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
กระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ี
ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงาน
การตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
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คณะกรรมการอื่น 

 ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 7 คน โดยใหประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการ
อํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตาม
สมควร 
   ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
   คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงได เทากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ังคณะกรรมการอํานวยการนั้น 
   ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได 
   ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
   ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
 ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน 
ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
   (2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
   (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 
   (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงาน
ของสหกรณ 
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   (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอท่ี
ประชุมใหญอนุมัติ 
   (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
   (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
   (8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จาก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 15 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง 
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
   คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกูนั้น 
   ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม
กันเดือนละคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
   ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
   ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 84. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ัง
ของสหกรณรวมท้ังขอตอไปนี้ 
   (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
   (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกู
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   (3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
สัญญา 
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   (4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 9 คน 
โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลา
ของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 
   ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต
จะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
   ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด จึงจะเปนองค
ประชุม 
   ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานให
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 86. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําส่ังของสหกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแก
สมาชิกและผูท่ีสนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 
   (2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน
รวมท้ังผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
   (3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
   (4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใช
จายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
   (5) ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืน
ท้ังในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการ
แกสมาชิกตามความเหมาะสม 
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 ขอ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําส่ังแตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

ประธานในที่ประชุม 

 ขอ 88. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ี
ประชุมดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวน้ัน 
   ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะ 
กรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ 
เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
   ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปน
ประธานในท่ีประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ี
ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
   ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุม
ใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให
กระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ
การประชุม มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

 ขอ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง จะมอบใหผูอ่ืน
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
   ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นไมได 
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 ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ ในท่ีประชุมใหญหรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะ 
กรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
   (1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
   (2) การเลิกสหกรณ 
   (3) การควบสหกรณ 
   (4) การแยกสหกรณ 
 

รายงานการประชุม 

 ขอ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ 
พรอมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ี
ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ 
ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังหรือจางเปน
ผูจัดการของสหกรณโดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 72(1), (2), (3), (4) ในการจาง
ผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมี
หลักประกันอันสมควร 
   ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีดังกําหนดไวในขอ 94 เปนลายลักษณอักษร 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและ
การใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 
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 ขอ 93. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
 ขอ 94.  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดการท่ัวไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 
   (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัด
ใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน
ตามขอบังคับของสหกรณ 
   (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน
และชักชวนการถือหุนในสหกรณ 
   (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
   (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ให
เปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
   (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหก
เดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
   (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ 
   (7) รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ 
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย 
   (8) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญ
โดยครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและ
เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
   (9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
   (10) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
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   (11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอท่ี
ประชุมใหญอนุมัติ 
   (12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
   (13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญ 
   (14) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 
   (15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
   (16) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
   (17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
   (18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
   (19) คํ้าประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการ
คํ้าประกันในฐานะสวนตัว 
   (20) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 
 ขอ  95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
   (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายสหกรณกําหนด 
   (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
   (5) ถูกเลิกจาง 
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   (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปน
ประจักษวาไดกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 
 ขอ   96.  การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอย
กวาสามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการ
สหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
 ขอ   97.  การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิได 
มีการจัดจางและแตงต้ังผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณใน
ตําแหนงอ่ืนดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป 
 ขอ    98. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมได
แตงต้ังใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว 
ใหรองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเปนผูรักษาการแทน 
 ขอ    99. การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการใหเปนหนาท่ีของคณะ 
กรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดา
ทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสง
มอบงาน 
 ขอ 100. เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงต้ังเจาหนาท่ีอ่ืน ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตองหามตามขอ 72(1), (2), (3), (4) ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด  
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หมวด  11 
ท่ีปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 
 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 ขอ 102.  ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี
คุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปน 
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมนอยกวาสามคน    
   ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ี
ประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
 ขอ 103.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 
   ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรับเลือกต้ังซํ้า 
 ขอ 104. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ 
   (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินและหน้ีสินท้ังปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 
   (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
ของสหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และ
เจาหนาท่ีของสหกรณ ท้ังทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
   (3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจางและหลักประกัน 
   (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ 
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   (5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
   (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
สหกรณ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
   ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะ 
กรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําป
ตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 
   หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการ
ดําเนินสหกรณแกไขโดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้น
ดวยก็ได 
 ขอ 105. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ขอบกพรองของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบ
กิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 
 

หมวด  12 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 ขอ 106. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
   (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และ
ใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
   (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได 
เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึง
มีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ัน โดย
มติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมา
ประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
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   (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะใน
การประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิก
ท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี 
   (4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวา
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 
   (5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําส่ังใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช 
และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 
 

หมวด 13 
ขอเบ็ดเสร็จ 

   ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนด
ระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 
  (1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
  (2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
  (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
  (5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
  (6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  ( 7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
  ( 8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
  ( 9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
  (10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  (11) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อ
สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
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  เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (3), (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง
สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 ขอ 108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 107 (4), (5) 
แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนด
อายุความ 
 ขอ 109.  การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณ
เสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยนั้น 
 ขอ 110. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท และตองไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย 
   การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขาง
มากของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ขอ 111. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอม
ดวยดอกเบ้ียและชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จส้ินแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด 
ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
   (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
   (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
   (3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 28(2)  
   เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวน
เงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหาได ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ี
ถอนไปตามขอ 28(4) ในปนั้น 
 

นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 107 เม่ือ
วันท่ี 12 มีนาคม 2554 
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   ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ใน
กรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ 112. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ี
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของ  
นายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ 113. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  
   (1) ใหสมาชิกสหกรณ ซ่ึงเปนสมาชิกอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใชยังคงเปน
สมาชิกตอไปได แมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32(4) 
   (2) ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 
 
   ลงช่ือ     สวาง ชินพงษ ประธานกรรมการ 
      (นายสวาง  ชินพงษ) 
 
   ลงช่ือ      อมร นาคปก เลขานุการ 
                                        (นายอมร  นาคปก) 
 
*********************************** 

เหตุผล เพื่อใหเปนไปตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยท่ี ฝรช.(12) ว.123/2552 
เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เพื่อเปนการ
ระดมสมาชิก และระดมทุนของสหกรณ 
 


