
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ำกัด 

---------------------------- 
หมวดที่  1 

ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 
 ข้อ  1  ชื่อ  ประเภท  และท่ีตั้งส ำนักงำน 

 ชื่อ                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ำกัด 
 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งส ำนักงำน เลขที่  117  หมู่ที ่ 9  ถนนติวำนนท์   
    ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด    

     จังหวัดนนทบุรี 
 ท้องที่ด ำเนินงำน ทั่วรำชอำณำจักร 

 สหกรณ์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้  ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
เห็นสมควร โดยแจ้งให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ  
และให้ปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของสหกรณ์เดิม ส ำนักงำนส่วนรำชกำรสหกรณ์ และที่ว่ำกำรอ ำเภอ
แห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันและให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
               

หมวดที่  2 
วัตถุประสงค ์

            ข้อ  2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 
และสังคมของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักกำรของสหกรณ์  
และร่วมกันด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ด้วยกัน  โดยกระท ำกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้
ในทำงอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตำมสมควร 
  (2) ส่งเสริมกำรช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหมู่สมำชิก 
  (3) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลำกรหรือลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมำชิกสหกรณ์ 

 

ส ำเนำ 
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  (4) จัดหำทุนเพื่อกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ 
  (5) จัดให้มีเงินกู้ส ำหรับสมำชิกตำมข้อก ำหนดอันสมควร 
  (6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (7) ซื้อหุ้นของธนำคำร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
  (8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (9) ซื้อหุ้นของสถำบันซึ่งประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวก หรือส่งเสริม 
ควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์   
  (10) ซื้อพันธบัตรรัฐบำลหรือพันธบัตรรัฐวิสำหกิจ 
  (11) ด ำเนินกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
  (13) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 
  (14) ซื้อตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 
  (15) ด ำเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์
ของสมำชิก 
  (16) ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 
  (17) กระท ำกำรต่ำงๆ ตำมที่อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ รวมถึงกำรถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน  
โอนหรือรับโอน เช่ำหรือให้เช่ำ เช่ำซื้อหรือให้เช่ำซื้อ จ ำนองหรือรับจ ำนอง จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ  
ขำยหรือจ ำหน่ำย ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนด ำเนินกิจกำรอ่ืนบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ด้วย 
  (18) ด ำเนินกิจกำรอย่ำงอ่ืนบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 

หมวดที่  3 
ทุน 

            ข้อ 3  ทุน  สหกรณ์อำจหำทุนเพ่ือด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ออกหุ้น 
 (2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลำกรหรือลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
 (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน และตรำสำรกำรเงิน 
 (4) สะสมทุนส ำรองและทุนอ่ืนๆ 
 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
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หุ้น 
 ข้อ   4 กำรออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน  มีมูลค่ำหุ้นละสิบบำท 
 ข้อ  5 กำรถือหุ้น  สมำชิกทุกคนต้องส่งเงินค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็น
สมำชิกตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนเงินได้รำยเดือนของตน  ตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
             เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก  หมำยถึงเงินเดือนและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ   
หรือเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และหมำยถึง
บ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ  ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย 
             ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์  หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท ำได้  โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  สมำชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ้นเกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมดไม่ได้ 
            สมำชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้  นอกจำกกล่ำวไว้ในข้อ  38  และจะถอนคืน
หุ้นในระหว่ำงที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ก็ไม่ได้ 

 ข้อ   6 กำรส่งค่ำหุ้นรำยเดือน  กำรส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนนั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจำกเงินได้ 
รำยเดือนของสมำชิกในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจ ำเดือนนั้น  ๆ  ทุกเดือน 
              เมื่อสมำชิกมีค ำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ
เห็นว่ำสมำชิกนั้นตกอยู่ในพฤติกำรณ์อันท ำให้ไม่สำมำรถส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้น 
ด้วยเจตนำอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะอนุญำตให้สมำชิกนั้น มิต้องส่งเงินค่ำหุ้น  
รำยเดือนชั่วระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้     
         ข้อ 7 กำรงดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน  สมำชิกที่ได้ส่งเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ 84 เดือน   
และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน หรือลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้  
โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
           ข้อ 8 กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกถือให้สมำชิก 
แต่ละคนทรำบทุกสิ้นปีทำงบัญชี 
 

หมวดที่  4 
กำรด ำเนินงำน 

 ข้อ 9 กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่ 
จะก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                    (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนอง 
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของ
ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก หรือกรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยหรือผู้จัดกำร ร่วมกันลงลำยมือชื่อไม่น้อยกว่ำสองคน 
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 (2) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวง นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้ 
จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก 
หรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย หรือผู้จัดกำร คนใดคนหนึ่ง 
             อนึ่ ง   ในหนั งสื อกู้ ยืมซึ่ งสหกรณ์ เป็นผู้ กู้ ยืม  เช็ค ใบสั่ งจ่ ำยเงิน  ใบรับ เงิน  
ตั๋วสัญญำใช้เงิน และตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็นส ำคัญด้วย 
 

วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน 
    ข้อ 10 วงเงินกู้ ยืมหรือกำรค้ ำประกัน   ที่ ประชุม ใหญ่อำจก ำหนดวง เงินกู้ ยืม 
หรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนด 
ดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
                  ถ้ำท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด  หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำม เห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมส ำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
         ข้อ 11 กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน  
หรือตรำสำรกำรเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ ตำมที่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปี  
ตำมข้อ  10 
 

กำรรับฝำกเงิน 
    ข้อ 12 กำรรับฝำกเงิน  สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ ำ
จำกสมำชิก หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลำกรหรือลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมำชิก
สหกรณ์ ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
             ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำก และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ   
ว่ำด้วยเงินฝำกออมทรัพย์ หรือเงินฝำกประจ ำนั้นให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
             ให้สหกรณ์ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
 

กำรให้เงินกู ้
            ข้อ  13  กำรให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอำจให้ได้แก่ 
                        (1)  สมำชิกของสหกรณ์ 
                        (2)   สหกรณ์อ่ืน 
             กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้น ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้
เงินกู้ได้ตำมข้อบังคับนี้  และตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อก ำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกัน
ส ำหรับเงินกู้ล ำดับแห่งกำรให้เงินกู้ เงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้ และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ว่ำด้วยกำร 
ให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้น ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
            กำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกแล้ว โดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน
สหกรณ์ด้วย 
             สมำชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค ำขอ 
กู้เงินตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว้ 
 ข้อ 14 ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้ 
แต่เฉพำะเพ่ือกำรอันจ ำเป็นหรือมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 
                ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้ตรง
ตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 
           ข้อ 15 ประเภทและจ ำกัดแห่งเงินกู้  สหกรณ์อำจให้เงินกู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภท 
และจ ำกัดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วน 
และมีควำมประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้เ พ่ือเหตุนั้นได้ตำมระเบียบ  
ของสหกรณ ์
                    (2)  เงินกู้สำมัญ  ในกรณีที่สมำชิกมีควำมประสงค์ขอกู้เงินส ำหรับใช้จ่ำยเงิน   
เพ่ือกำรอันจ ำเป็น  หรือมีประโยชน์ต่ำง  ๆ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำให้เงินกู้สำมัญ  
แก่สมำชิกนั้นได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

 (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้   
เพ่ือส่งเสริมฐำนะควำมมั่นคงหรือเพ่ือกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ โดยจ ำนวน 
เกินกว่ำจ ำกัดที่สมำชิกนั้นอำจได้รับเงินกู้สำมัญ ตำมที่กล่ำวใน (2) ข้ำงบนนี้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
อำจให้เงินกู้พิเศษแก่สมำชิกนั้นได้ตำมที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำง 
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำร และต้องมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ 
ของสหกรณ ์
           ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมำชิกในอัตรำ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
           ข้อ 17  กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตรวจตรำควบคุมให้เงินกู้ทุกรำยมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดกำรแก้ไข 
ให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
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              ในกรณีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  ให้ถือว่ำเงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็นอันถึง
ก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชักช้ำ 
                        (1)   เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
                      (2)   เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำผู้กู้น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำย 
ที่ให้เงินกู้นั้น 
                      (3)   เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใด 
เกิดบกพร่อง  และผู้กู้มิได้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
                       (4)   เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำ 
ถึงสองเดือน  หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ 

 ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดช ำระหนี้แทนผู้กู้ตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน 
และไม่สำมำรถช ำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ ำประกันร้องขอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผัน
ให้ผู้ค้ ำประกันช ำระเป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนตำมที่ผู้กู้ได้ท ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 
           ข้อ 18 ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน   ผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ  
ถ้ำตนประสงค์จะขอโอน หรือย้ำย หรือลำออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (3) จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่
กรณีท่ียังคงเป็นสมำชิกอยู่ตำมข้อ  43 
 

กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ ์
            ข้อ 19 กำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นอำจฝำกหรือลงทุนได้
ดังต่อไปนี้ 
                        (1)   ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                 (2)   ฝำกในธนำคำรหรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำม 
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
                      (3)   ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 
                      (4)   ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
แก่สหกรณ ์
                       (5)   ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                    (6)   ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริม 
ควำมเจริญแก่กิจกำรของสหกรณ์ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
                      (7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ก ำหนด 
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กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ ์
          ข้อ 20 กำรบัญชีของสหกรณ์   วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวำคมของทุกปี 

 ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนสหกรณ์ 
ก ำหนดให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อมีเหตุต้องบันทึกรำยกำร
ในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึกรำยกำรในวันที่เกิดเหตุนั้น ส ำหรับเหตุอ่ืน 
ที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้อง 
บันทึกรำยกำรนั้น 
             กำรบันทึกรำยกำรบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
             เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุนตำมแบบที่
นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
           ข้อ 21 กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล   
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี 

 กำรเสนองบดุล  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี แสดงผล 
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
               ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำงบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมำชิกทุกคน และให้
เปิดเผยไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน 
               ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบดุล
ไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ 
               อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่
ส ำนักงำนของสหกรณ์ เพ่ือให้สมำชิกขอตรวจดูได้ 
     

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
          ข้อ 22 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี   เมื่อสิ้นปีทำงบัญชี หำกปรำกฏว่ำสหกรณ์ม ี
ก ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
                ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อน ที่ประชุมใหญ่
อำจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิก แต่ต้องไม่ เกินอัตรำ 
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำ 
เงินปันผลตำม (4) ออก จ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดด้วย จ ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีนั้น 
ก็ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำวมำแล้ว 
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  ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นที่สมำชิกได้ช ำระต่อสหกรณ์  
ภำยในวันที่เจ็ดของเดือนมีระยะเวลำส ำหรับค ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมำชิกช ำระต่อ
สหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป               
                       (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก ตำมส่วนจ ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้    
ซึ่งสมำชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี แต่สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงิน 
หรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้น 
                   (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของก ำไรสุทธิ 

 (4)   เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น 
ของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่ำจะมีจ ำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่ำว  
ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินปันผล  
ตำมหุ้นตำม  (1) 
                      (5)  เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ทุนสำธำรณประโยชน์นี้  
ให้สหกรณ์สะสมไว้ส ำหรับใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำโดยทั่วไป หรือเพ่ือกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์   
หรือสำธำรณประโยชน์ หรือกำรกุศลตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
                       (6) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส ำนักงำนหรือกองทุนต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่
สหกรณ ์
 (7) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์ 
                     (8) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ำมี) ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 

 

ทุนส ำรอง 
 ข้อ 23 ที่มำแห่งทุนส ำรอง  นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ 22 แล้ว บรรดำเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผู้ยกให้มิได้ระบุว่ำให้ใช้เพ่ือกำรใดโดยเฉพำะก็ให้สมทบ
เป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

 อนึ่ง  จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้อ ง 
จนพ้นก ำหนดอำยุควำมก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 
             ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตำม ข้อ 22 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจ ำนวน 
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ ำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
 ข้อ 24 สภำพแห่งทุนส ำรอง  ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิก 
จะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
               ทุนส ำรองนี้จะถอนได้ก็แต่เพ่ือชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้น        
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ทะเบียน  บัญชี  และเอกสำรอื่นๆ 
           ข้อ 25 ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์จัดให้มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียน

อ่ืน ๆ ตลอดจนสมุดรำยงำนกำรประชุม และบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด   

และตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรให้มีขึ้น 

               เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้ง

กำรเปลี่ยนแปลงต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ ์

               สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ 

ในระหว่ำงเวลำท ำงำน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินกู้ของสมำชิกรำย

อ่ืนไม่ได้ นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

            ข้อ  26 กฎหมำยและข้อบังคับ   สหกรณ์ต้องจัดให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสหกรณ์    

ระเบียบ ข้อก ำหนดและประกำศของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติซึ่งยังคงใช้อยู่ รวมทั้ง

ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ เพ่ือให้สมำชิกและผู้สนใจตรวจดูได้  

โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 
 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแล 
            ข้อ  27 กำรตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 

ปีละครั้งโดยผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 ข้อ 28 กำรก ำกับดูแล  นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ 

หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็น

หนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้จัดกำร เจ้ำหน้ำที่และ

สมำชิกของสหกรณ์ มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำร เกี่ยวกับ 

กำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมได้ ทั้งอำจเรียกและเข้ำร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำร หรือประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสำร   

และใบส ำคัญต่ำง ๆ ของสหกรณ์ได้ 

   ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรก อ ำนวยควำมสะดวกและชี้แจง   

ข้อควำมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ให้ทรำบตำมควำมประสงค์ 

 ข้อ 29 กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน  ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำร 

ของสหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด 
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หมวดที่  5 
สมำชิกสหกรณ ์

 ข้อ 30 สมำชิกสหกรณ์มีสองประเภท คือ สมำชิก และสมำชิกสมทบ 
    (1)  สมำชิก ได้แก่ ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชี รำยชื่อ 
ซึ่งจะเป็นสมำชิกสหกรณ์และผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ 
   (2) สมำชิกสมทบ  ได้แก่  บุคคลธรรมดำที่ประสงค์จะใช้บริกำรต่ ำง  ๆ  
ของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำและสหกรณ์พิจำรณำรับบุคคลดังกล่ำวเป็นสมำชิกสมทบตำมที่เห็นสมควร  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 31 คุณสมบัติของสมำชิกและสมำชิกสมทบ  
    (1)   สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         (ก)   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
         (ข)   เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
         (ค)   เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำของสหกรณ์ 
         (ง)    เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
 (จ)  มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิน  
 (2)  สมำชิกสมทบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมำชิกตำมข้อ 31 (1) (ก) (ข) (ง) (จ) 
และต้องเป็นพนักงำนรำชกำรสังกัดกรมที่ดิน รวมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และค ำสั่งของสหกรณ ์
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ  32 กำรเข้ำเป็นสมำชิกและสมำชิกสมทบ  
    (1)  กำรเข้ำเป็นสมำชิก  ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ รวมทั้งสมำชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อ 36 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบที่
ก ำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชำของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้ำผู้สมัครเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
ช ำนำญกำร/ช ำนำญงำนขึ้นไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ ปรำกฏว่ำผู้สมัครมี 
คุณสมบัติถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 31 (1) ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได้  
แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 
      ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ  
เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำด มติแห่ง   
ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกในกรณีดังว่ำนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวน 
สมำชิกท่ีมำประชุม 
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   (2)  กำรเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ  ผู้สมัครเป็นสมำชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร 
ถึงสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชำของผู้สมัครที่เป็นข้ำรำชกำรรับรอง    
    เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตรง
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 31 (2) ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกสมทบได้แล้วเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทรำบ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 33 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ จะต้องช ำระ   
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่สหกรณ์ คนละ  50  บำท  
    ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 34 สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกและสมำชิกสมทบ  
    ผู้เข้ำเป็นสมำชิกและสมำชิกสมทบต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิก 
หรือสมำชิกสมทบกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่ถือให้ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติ
ดังนี้แล้ว จึงจะถือว่ำได้สิทธิในฐำนะสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ 
   ก.  สิทธิของสมำชิก  มีดังนี้ 
        (1) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงคะแนน 
        (2) เข้ำชื่อเรยีกประชุมใหญ่วิสำมัญ 
        (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจกำรสหกรณ ์
 (4) ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ 
 (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 ข.  หน้ำที่ของสมำชิก  มีดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ 
 (2) ส่งเสริมสนับสนนุกิจกำรของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
 (3) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ ์
 (4) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 
 ส ำหรับสมำชิกสมทบมีสิทธิและหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่มีสิทธิเป็นกรรมกำรสหกรณ์ 
 (2) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นแต่มิให้นับชื่อเข้ำเป็น      องค์
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (3) ข้อก ำหนดวิธีกำรให้บริกำรและอ่ืน ๆ   ตลอดจนสวัสดิกำรและผลตอบแทน
จำกกำรใช้บริกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ว่ำด้วยสมำชิกสมทบ 

(4) ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติและค ำสั่งของสหกรณ์ 
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(5) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
(6)  สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ ์

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
  ข้อ 35 สมำชิกย้ำยสังกัด สมำชิกที่ย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอ่ืนและประสงค์ 
จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หำกสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้ำ
เป็นสมำชิกได้ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็นสมำชิกแล้ว  ถ้ำสมำชิกนั้น 
มีควำมประสงค์จะให้โอนเงินค่ำหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้ำเป็น
สมำชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น เงินกู้ และเงินฝำก (ถ้ำมี) ที่สมำชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์  
ให้ตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 36 กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อ่ืน  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ำยหรือโอนมำรับ
รำชกำรในสังกัดตำมข้อ 31 (1) (ค) หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ 34 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียน
สมำชิกกับได้ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและสหกรณ์ที่ตนเป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุ้นให้สหกรณ์  
นี้แล้ว 
   กำรรับโอนเงินค่ำหุ้นและกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น 
ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 37 กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติและท่ีอยู่ของสมำชิกและสมำชิกสมทบ  
     สมำชิกคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชำติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
                   สมำชิกสมทบคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ 38 กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมำชิกและสมำชิกสมทบ   สมำชิกหรือสมำชิก
สมทบจะท ำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
ในเมื่อตนตำยนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะ 
พินัยกรรม 
                   ถ้ำสมำชิกหรือสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับ 
โอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้วก็ต้องท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
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   เมื่อสมำชิกหรือสมำชิกสมทบตำย สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล  
เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ รับโอน
ประโยชน์ที่ ได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้น  ทั้งนี้ ตำมข้อก ำหนด 
ในข้อ 44 วรรคแรก และข้อ 45 
                      กรณีสมำชิกสมทบตำยให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ยื่นค ำขอรับ เงิน 
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่สมำชิกสมทบตำย โดยให้แนบส ำเนำมรณบัตรที่ทำง
รำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยประกอบกำรพิจำรณำด้วย  ในกรณ ี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์หรือผู้มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมำชิก 
สมทบได้จัดท ำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมฟ้องร้องคดี ให้สหกรณ ์
โอนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
 ข้อ 39 สมำชิกหรือสมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ตำย 
   (2)  ลำออกจำกสหกรณ ์
   (3)  วิกลจริต  เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
   (4)  ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
   (5)  ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (1)  (ค) โดยมีควำมผิดหรือถูก
ให้ออกจำกงำนประจ ำตำมข้อ 31 (2)  
   (6)  ถูกให้ออกจำกสหกรณ ์
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 40 กำรลำออกจำกสหกรณ์ของสมำชิกและสมำชิกสมทบ   

 สมำชิกหรือสมำชิกสมทบผู้ ไ ม่มีภ ำระผู ก พันอยู่ ต่ อสหกรณ์ ในฐำนะผู้ กู้ 
หรือผู้ค้ ำประกันอำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
และเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว   
จึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้ 
     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำน 
กรรมกำรพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ตำมควำมใน 
วรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  5)   พ.ศ.  2553 
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 ข้อ 41 กำรให้ออกจำกสหกรณ์  สมำชิกหรือสมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
เพรำะเหตุใด ๆ   ดังต่อไปนี้ 
   (1) ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดส่งรวมถึงหกงวด 
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   (2)   น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยท่ีให้เงินกู้นั้น 
 (3)  ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ที่มีควำมบกพร่องให้คืนดีภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 (4)    ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึง 
สองเดือนหรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ 
 (5)  ไม่ให้ควำมจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก
สมทบหรือเมื่อจะก่อภำระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน หรือเมื่อมีควำมผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 (6)  จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่ง 
ของสหกรณ์ หรือประพฤติกำรณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ   
   เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ สมำชิกหรือสมำชิก
สมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น และได้ลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ถือว่ำสมำชิกหรือสมำชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 42 กำรจ ำหน่ำยชื่อสมำชิกและสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียน  ในกรณีที่สมำชิก 
หรือสมำชิกสมทบออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ ำหน่ำยชื่อ 
ออกจำกทะเบียน แล้วเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบ  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 ข้อ 43 สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ โดยไม่มีควำมผิด  
สมำชิกที่โอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำข้อ 31 (1) (ค) โดยไม่มีควำมผิด   
เว้นแต่ออกเพรำะตำย หรือวิกลจริตไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือต้องค ำพิพำกษำ 
ให้ล้มละลำย ถ้ำมิได้ลำออกจำกสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่ำคงเป็นสมำชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่ำหุ้น 
รำยเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมำชิกเช่นว่ำนั้นอำจได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินกู้ 
ของสหกรณ์ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
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 ข้อ 44 กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกและสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ   
ในกรณีที่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ำยค่ำหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน
ส ำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ส ำหรับปีที่ออกนั้นด้วย  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ ส่วนเงินฝำกและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมข้อก ำหนด 
ว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับนี้ และในระเบียบสหกรณ์ 
   ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจำกสมำชิกหรือสมำชิกสมทบขำด 
สมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของสมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ  
รำยต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่แต่เฉพำะสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ เนื่องจำกตนได้โอน  
หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ 31 (1) (ค) โดยไม่มีควำมผิดนั้นคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรอำจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

 ในกรณีที่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (4) 
สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนั้น 
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย 

 ในกรณีที่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบขำดสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 39 (5) (6) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภำยในเวลำอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ ำปีที่ออกจำกสหกรณ์ 
หรือหำกสมำชิกหรือสมำชิกสมทบขอให้จ่ำยค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผล ในปีนั้น 
ภำยหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 
ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินในข้อบังคับนี้ 
และในระเบียบของสหกรณ์ 

 ในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืน
ค่ำหุ้นแก่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่พ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี  
และให้ค ำนวณเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นที่จะจ่ำยคืนแก่สมำชิกหรือสมำชิกสมทบ โดยน ำทุนเรือนหุ้น  
ทั้งหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วน ำมำเฉลี่ยโดยใช้จ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น  
เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
   เมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ 
จะต้องค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวจะต้อง 
ไม่สูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่ำสหกรณ์ไม่มียอดขำดทุนสะสม  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553  
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 ข้อ 45 กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกและสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจ่ำย
คืนจ ำนวนเงินดังกล่ำวในข้อ 44 นั้น สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกหรือสมำชิกสมทบ 
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 
 

ควำมรับผิดชอบเพื่อหนี้สินของสหกรณ ์
 ข้อ 46 ควำมรับผิดของสมำชิกและสมำชิกสมทบ สมำชิกหรือสมำชิกสมทบต้องรับผิด
เพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2553 

 

หมวดที่  6 
กำรประชุมใหญ ่

 ข้อ 47 กำรประชุมใหญ่สำมัญ   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่ 
ปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 48 กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ
เมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญหรือในกรณี 
ที่สหกรณ์เกิดกำรขำดทุนเกินกึ่งของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 
โดยมิชักช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทรำบ  
   สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่ำ 
หนึ่งร้อยคนลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอเพ่ือกำรใดกำรหนึ่งต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ ภำยในสำมสิบวัน 
นับแต่วันที่รับค ำร้องขอ 
 ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะ 
เวลำดังกล่ำว นำยทะเบียนสหกรณ์มีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญได้ ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร 
 ข้อ 49 กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่  เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์ 
มีหนังสือแจ้งวัน เวลำ สถำนที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
เจ็ดวัน แต่ถ้ำกำรประชุมนั้นเป็นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำร  
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำรเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้ำหน้ำที่  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบล่วงหน้ำ ในโอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิก
หรือผู้แทนสมำชิกทรำบด้วย 
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 ข้อ 50 องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่   กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิก 
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวนของสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
และสมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำประชุมแทนตนไม่ได้ 
         ในกำรประชุมใหญ่ครำวใดมีสมำชิกมำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่ 
อีกครั้ งหนึ่ งภำยในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้ งแรก ในกำรประชุมครั้ งหลังนี้  ถ้ำมิใช่ 
กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ
ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่
วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมำชิกมำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม 
ตำมท่ีกล่ำวในวรรคแรกก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 51 อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัย
ปัญหำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
               (1)  รับทรำบเรื่องรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ และวินิจฉัย 
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก 
               (2)  พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร 
ของสหกรณ ์

 (3)  พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 
             (4)  รั บท ร ำบร ำย ง ำนประจ ำปี แ สด งผลกำ รด ำ เ นิ น ง ำนขอ งสหกรณ์ 

ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 
              (5)  พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร  

หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ และผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ตลอดจนก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี
และคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพ่ือเสนอให้นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
              (6)  พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 
             (7)  อนุมัติแผนงำนและประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 
            (8)  พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
 (9)  รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมำชิกอยู่ 
 (10) พิ เครำะห์และปฏิบั ติ ต ำมข้ อบันทึ กของนำยทะเบี ยนสหกรณ์หรื อ 
รองนำยทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง  
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 
             (11) ก ำหนดรูปกำรซึ่ งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิก 
ตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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หมวดที่  7 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ข้อ  52 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรอ่ืนอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 
  ส ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตั้งและกำรสรรหำนั้น ให้เป็นไป 
ตำมระเบียบของสหกรณ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่ 
  ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำน
กรรมกำรหนึ่งคนหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น เป็นกรรมกำร
และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ 
  ห้ำมมิให้บุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 
  (1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่  เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  (2) เคยหรือถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จำกรำชกำร องค์กร หรือหน่วยงำน
ของรัฐ หรือเอกชนฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำก
ต ำแหน่งกรรมกำรตำมค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์  
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร เพรำะเหตุ
ทุจริตต่อหน้ำที ่
  (5) เป็นผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรมำแล้วสองวำระติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้พักมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ปีทำงบัญชี 
  (6)  ผิดนัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลำสองปี
ทำงบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร เว้นแต่กำรผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำของตนเอง   
  (7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี้ 
  (8) เป็นกรรมกำรหรือผู้จัดกำรในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตำมมำตรำ 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
  (9) ลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่กฎกระทรวงและระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ก ำหนด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2564 

 ข้อ 53  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 
              (ก)  ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
                  (1)   เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
และควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  (2) ควบคุมดู แลกำรด ำ เนิ น งำนทั่ ว ไปของสหกรณ์ ให้ เป็ น ไปด้ ว ย 
ควำมเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                  (3)  ลงลำยมือชื่ อ ใน เอกสำรต่ ำ ง  ๆ  ในนำมสหกรณ์ตำมที่ ก ำ หนด 
ไว้ในข้อบังคับนี ้
                              (4)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
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              (ข)  รองประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
                  (1)  ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร   
เมื่อประธำนกรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนว่ำงลง 
                            (2)  ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 
                             (3)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
              (ค)  เลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
                             (1)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรทุกครั้ง 
                            (2)  ดูแลรักษำเอกสำรและรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้ เรียบร้อย 
อยู่เสมอ 
                           (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำรแล้วแต่กรณี 
                  (4)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค ำสั่งของสหกรณ์ 
              (ง)   เหรัญญิก มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
                            (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับ จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงินและทรัพย์สิน
ของสหกรณใ์ห้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  
                  (2)  ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ภำยใต้ข้อบังคับ
ระเบียบ มต ิหรือค ำสั่งของสหกรณ์ 

 ข้อ  54  ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ ง เมื่อครบก ำหนดหนึ่ งปีนับแต่วันเลือกตั้ ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำร 
ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดโดยวิธีจับฉลำก (ถ้ำมีเศษ 
ให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำร  
ที่อยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระหรืออยู่นำนที่สุดออกจำกต ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
        เมื่อครบก ำหนดแล้ว  หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่       
ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ชุดใหม่ แต่ต้องไมเ่กิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ 
        กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวำระติดต่อกัน 
 ข้อ 55 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุ 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
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              (1)  ถึงครำวออกตำมวำระ 
               (2)  ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

              (3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 
               (4)  เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้ 
               (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
               (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรำยตัว 
               (7)  นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรำยตัว 
 ข้อ  56 ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำง 
ลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ 55 (7) ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ยังด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ประชุมด ำเนินกำรต่อไปได้ จนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร
แทนในต ำแหน่งที่ว่ ำง แต่ถ้ำในเวลำใดจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำ  
องค์ประชุมกรรมกำรด ำเนินกำรที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่จะประชุมด ำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำก 
ต้องนัดเรียกให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้นโดยเร็ว 
        ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำม
ในวรรคก่อนนั้นเป็นต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่แทน  
และยังมิได้มีกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนขึ้น ท ำหน้ำที่แทนชั่วครำว จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต ำแหน่งที่ว่ำง ให้อยู่ใน
ต ำแหน่งได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ข้อ 57 กำรประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มี
กิจธุระแต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่ำงน้อย 
   ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร นัดเรียกประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้ ในกรณีที่เป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ 
และเรื่องที่ส ำคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทรำบด้วยทุกครำว 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุม 
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 58 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจ
หน้ำที่ด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับและตำมมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญแก่สหกรณ์ทุกประกำร ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
              (1)   ด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจน 
ดูแลให้สมำชิกปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
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              (2)   พิจำรณำด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับฝำก กำรกู้ยืมเงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำก 
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
               (3)   ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำน
ประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
               (4)  เสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
               (5)  เสนอประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์เพ่ือที่ประชุมใหญ่สำมัญ
พิจำรณำอนุมัต ิ
               (6)  พิจำรณำก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุม 
ของกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ ์
               (7)  พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้จัดกำร
เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นกำรถูกต้อง 
               (8)  พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
               (9)   ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 
               (10)   จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุด บัญชีเอกสำรต่ำง ๆ  
และบรรดำอุปกรณ์ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 
               (11)   พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
               (12)   พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำร หรือ คณะอนุกรรมกำร  
หรือคณะท ำงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

 (13)   พิ เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ บั น ทึ ก ข อ ง น ำ ย ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ์ 
หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจกำรสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย 
               (14)   พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 

 (15)   พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน  ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำร 
หรือควำมเห็นของผู้จัดกำร หรือสมำชิกเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ 
               (16)   เชิญสมำชิ ก  หรื อบุคคลภำยนอกที่ เห็นสมควร เป็นที่ ปรึ กษำของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมท่ีเห็นสมควร 
               (17)   ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดี เกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมควำมหรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำร พิจำรณำชี้ขำด 
               (18)   เสนอแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญอนุมัติ 
               (19)   ท ำกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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              (20)   พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพ่ือเข้ำประชุมใหญ่
และออกเสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์  
ซ่ึงสหกรณ์นี้เป็นสมำชิก ทั้งนี้ ตำมที่ข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
ก ำหนดไว้ 
               (21)   พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 59 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ถ้ำกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิบัติ 
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือกระท ำโดยประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมกำรเงินกู ้
 ข้อ 60 คณะกรรมกำรเงินกู้  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร 
ของสหกรณ์ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมกำรเงินกู้ โดยให้มีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง  
และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรเงินกู้ให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละหนึ่งปี เท่ำกับก ำหนดเวลำของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งตั้งคณะกรรมกำรเงินกู้นั้น 
      ให้คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 
       ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
       ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบ
ในกำรประชุมครำวถัดไป 
 ข้อ 61 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้  ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจหน้ำที่ 
เกี่ยวกับกำรอนุมัติเงินกู้แก่สมำชิกตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
                     (1)  ตรวจสอบกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 
              (2)  ตรวจสอบควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตำมที่ ก ำหนดไว้ ในระเบียบ 
ของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่องก็ต้องก ำหนดให้ผู้กู้จัดกำร  
แก้ไขให้คืนดี 
              (3)  ดูแลกำรช ำระหนี้ของสมำชิกผู้กู้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 
              (4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อควำมจริง ในกรณีสมำชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลำกำรส่ง
เงินงวดช ำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์ 
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ประธำนในท่ีประชุม 
 ข้อ 62 ประธำนในที่ประชุม ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธำน 

กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม

เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

       ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  เช่น คณะกรรมกำรเงินกู้  ให้ประธำนกรรมกำร

นั้น ๆ  เป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนคณะกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 
 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในท่ีประชุม 
 ข้อ 63 กำรออกเสียง สมำชิกหรือกรรมกำรด ำเนินกำร หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ ออกเสียงในที่

ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ สุดแต่กรณี 

ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

 ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียง

ในเรื่องนั้นไม่ได้  

 ข้อ 64 กำรวินิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัยปัญหำ 

ต่ำง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ 

ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขำด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกท่ีมำประชุม 

              (1)  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

              (2)  กำรเลิกสหกรณ์ 
 

รำยงำนกำรประชุม 
 ข้อ 65  รำยงำนกำรประชุม  ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  

หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่

พิจำรณำวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร  

หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนั้น ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
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หมวดที่  8 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำทีอ่ื่นของสหกรณ์ 

 ข้อ 66 กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือก 
บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำร โดยต้อง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2542 มำตรำ 52 ในกำรจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์
ต้องท ำหนังสือสัญญำจ้ำงไว้เป็นหลักฐำนและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องเรียกให้มีหลักประกัน  
อันสมควร 

 ในกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำงผู้จัดกำร ต้องให้ผู้นั้นรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติ 
หน้ำที่ดังก ำหนดไว้ในข้อ 69 เป็นลำยลักษณ์อักษร 
         ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับ 
กำรคัดเลือก สอบคัดเลือก กำรแต่งตั้งหรือกำรจ้ำง กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร  
และกำรให้ออกจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำรสหกรณ์ 
 ข้อ 67 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ จัดกำร   กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ จัดกำร  ให้นับแต่วันที่ 
ประธำนกรรมกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือค ำสั่งแต่งตั้ง โดยก ำหนดระยะเวลำหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ข้อ 68 กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร ผู้จัดกำรของสหกรณ์ต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
               (1)  ตำย 
               (2)  ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
               (3)  ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
สหกรณ์ก ำหนด 
               (4)  อำยุครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง 
        (5) เลิกจ้ำง หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
               (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ 
ว่ำได้กระท ำกำรหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชำชน หรือไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ 
 ข้อ 69 อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำร
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
               (1)  ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผู้ เข้ำเป็นสมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้น  
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ 
               (2)  ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้น 
และชักจูงกำรถือหุ้นในสหกรณ์ 
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               (3)  รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และชักจูงกำรฝำกเงินในสหกรณ์ 
               (4)  เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้ 
และด ำเนินกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องกำรให้เงินกู้ให้เป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว้ 
               (5)  จัดท ำรำยละเอียดเงินค่ำหุ้น และเงินให้กู้แก่สมำชิกคงเหลือเป็นรำยบุคคล 
ทุกระยะหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคลเฉพำะของสมำชิกนั้น 
               (6)  พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบ
รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น ผู้บังคับบัญชำ
และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
              (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบส ำคัญ โดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง รวบรวมใบส ำคัญ และเอกสำรต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ก ำหนด 
               (8)  รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
               (9)  ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ 
               (10) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน  และรำยงำนประจ ำปี 
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เสนอต่อที่ประชุมใหญ ่

 (11) เข้ำร่วมประชุมชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม 
               (12) ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
               (13) รักษำดวงตรำของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตรำทรัพย์สินต่ำง ๆ 
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 
               (14) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
               (15) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำ 
ที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
              (16) ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ 
ของสหกรณ์มอบให้ หรือตำมท่ีควรกระท ำ เพ่ือให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 ข้อ  70  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลง และยังไม่ได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำวให้ 
รองผู้จัดกำรหรือผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของสหกรณ์ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย  
ซึ่งไม่เป็นผู้ต้องห้ำมตำมมำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นผู้รักษำกำรแทน 
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 ข้อ  71  กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร   ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้ จัดกำร ให้ เป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงินกับบรรดำทรัพย์สิน 
และหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

 ข้อ  72  เจ้ำหน้ำที่ อ่ืน  นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้วสหกรณ์อำจจัดจ้ำงและแต่งตั้ง 
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตำมระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 

ที่ปรึกษำ 
 ข้อ 73 ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญสมำชิก 

หรือบุคคลภำยนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำและหรือที่ปรึกษำ
กิตติมศักดิ์ได้เพ่ือให้ควำมเห็นแนะน ำในกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบ  
ที่สหกรณ์ก ำหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 ข้อ 74 ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอกผู้มีคุณวุฒิ  
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี 
         จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำรตำมวรรคแรก ให้เป็นไปตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
         ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำ
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 
 ข้อ 75 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้ 
มีก ำหนดเวลำหนึ่ งปีทำงบัญชีของสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้ ง     
ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน 
         ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 

 ข้อ 76  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่   
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
               (1)  ตรวจสอบเอกสำร  สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และกำรเงิน ตลอดจน 
ทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
               (2)  ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท 
ของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่
อ่ืน ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ 

 (3)  ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ 
สัญญำจ้ำงและหลักประกัน 
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               (4)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน  และกำรใช้จ่ำยเงินตำมประมำณกำร    
รำยจ่ำยของสหกรณ์ 
               (5)  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพ่ือพิจำรณำหำทำง
ปรับปรุงแผนงำน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
               (6)  ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจกำรอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่ำจะก่อให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 
         ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรในกำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ด้วย 
  

หมวดที่  9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ 77 ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบต่ำงๆ  
เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
               (1)  ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ ำ 

 (2)  ระเบียบว่ำด้วยเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ 
 (3)  ระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินจำกนิติบุคคล            

               (4)  ระเบียบว่ำด้วยเงินกู้สำมัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน       
               (5)  ระเบียบว่ำด้วยเงินกู้พิเศษ           
               (6)  ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์         
               (7)  ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ 
               (8)  ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 
   (9)  ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิก
และครอบครัว 

                 (10) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก ำหนดไว้ให้มี   
เพ่ือสะดวกและเปน็แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์  
   เฉพำะระเบียบข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน
สหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดใช้แล้ว  
ให้ส่งส ำเนำให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
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 ข้อ  78  กำรด ำ เนินคดี เกี่ ยวกับควำมเสียหำย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ถูกยักยอก หรือเสียหำยโดยประกำรใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตำมข้อ  77 (3) และ (4) 
แห่งข้อบังคับนี้ แต่มิได้รับช ำระตำมเรียกก็ดี คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภำยใน
ก ำหนดอำยุควำม 
 ข้อ  79  กำรตีควำมในข้อบังคับ   ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับข้อใด  
ให้สหกรณ์ขอค ำวินิจฉัยจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  และถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยนั้น 

 ข้อ  80  กำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อำจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน
ใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนสมำชิกที่มำ
ประชุมและให้สหกรณ์ขอจดทะเบียนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
         คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเสนอวำระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ่ได้
ต่อเมื่อได้พิจำรณำเรื่องนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรที่มำประชุม อนึ่ง สมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ  
ของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคนอำจลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรก่อนสำมสิบวันที่จะถึงก ำหนดกำรประชุมใหญ่ เพ่ือขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ได้ โดยต้อง
ระบุข้อควำมที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล  

 ข้อ  81  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดกำร
ช ำระบัญชีโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย และช ำระหนี้สินอื่น  ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด 
ให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำยตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 
               (1)  จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 
               (2)  จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว  แต่ไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ก ำหนด ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 
               (3)  จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ 22 (2) 

 เงินที่จ่ำยตำมข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวน 
เงินก ำไรสุทธิที่สหกรณ์หำได้ในระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำม  
ข้อ 22 (4) ในปีนั้น 

ถ้ำยั งมีทรัพย์สินเหลืออยู่ อีกให้ โอนให้แก่สหกรณ์ อ่ืน หรือสันนิบำตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทยตำมมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี  
ที่ไม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้ภำยในสำมเดือนนับแต่วันที่ช ำระบัญชีเสร็จ 
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 ข้อ  82 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้
เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 

บทเฉพำะกำล 
 ข้อ  83 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบซึ่งสหกรณ์ใช้ปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ 
มีผลใช้บังคับและไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ ให้ยังคงถือปฏิบัติอยู่ต่อไป จนกว่ำสหกรณ์จะได้แก้ไขเป็นอย่ำงอ่ืน 

ที่ประชุมใหญ่สำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ ำรำชกำรกรมที่ดิน  จ ำกัด  เมื่ อวันที ่
9 กุมภำพันธ์ 2543 ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้ำงต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว 
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