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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากดั 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั   
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ .ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงาน  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีประชุมใหญ่วิสามญั        
ในการประชุมเม่ือวนัท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๔๓   เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั สหกรณ์ออมทรัพย ์     
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากัด        
พ.ศ.๒๕๔๓  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ. ๒๕๕๑ ” 
 ขอ้  ๒. ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั พ.ศ.๒๕๓๗ 
           ขอ้  ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ 
            ระเบียบ และหลกัเกณฑ์อ่ืนใดของสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั    
ในส่วนท่ีไดก้ าหนดไว ้ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  (แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้ งแต่วนัถัดจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนเป็นตน้ไป) 
 ขอ้  ๔.  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั  
            “ส านักงานสาขา”   หมายความว่า  ส านักงานสาขาของสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ ากดั 
            “คณะกรรมการด าเนินการ”    หมายความวา่    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั  
            “สมาชิก”    หมายความวา่  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั 
   “นิติบุคคล”  หมายความวา่  นิติบุคคล   ท่ีใหก้ารสนบัสนุนสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้
พระนครเหนือ จ ากดั  ซ่ึงไดแ้ก่   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือและองค์กรในสังกดั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
  “พนักงานมหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
  “ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  พนกังานมหาวิทยาลยั  ขา้ราชการและลูกจา้ง
ของส่วนราชการ  ซ่ึงปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัและลูกจา้งของมหาวทิยาลยั 
หมายเหตุ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นายทะเบียนรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัตั้งแต่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ขอ้ ๓ และ ขอ้ ๔ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 



 ๒ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั 

หมวด ๑ 
ช่ือ ประเภท ทีต่ั้งส านักงานและตราสหกรณ์ 

         ขอ้  ๕. ช่ือ  ประเภท ทีต่ั้งส านักงาน 
            ช่ือ ประเภท และท่ีตั้ง    ส านกังานดงัต่อไปน้ี 
  ช่ือ (ภาษาไทย)        สหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั 
     (ภาษาองักฤษ)  Phrajomklao Phranakornnua Savings and Credit Cooperative  
     Limited   
  ช่ือย่อ (ภาษาไทย)      สอ.จพ. 
            (ภาษาองักฤษ)  PPN - SCC 
  ประเภท                     สหกรณ์ออมทรัพย ์
  ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  เลขท่ี ๑๕๑๘  ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ  จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐ 
  ท้องทีด่ าเนินงาน        จงัหวดักรุงเทพมหานคร  และจงัหวดัปราจีนบุรี 
            สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบ และใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในการประชุมใหญ่คราวถดัไป           
          ขอ้  ๖. ตราสหกรณ์     ตราของสหกรณ์ประกอบดว้ย  

 เคร่ืองหมายสามเหล่ียมมีอกัขระเลขส่ีใช้แทนความหมายพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ท่ีมีสัญลกัษณ์เดิมเป็นภาพพระมหาพิชยัมงกุฎ และเส้นตดัส่ี
เส้นจากยอดใช้แทนฉัตรประกอบ ท าให้ตราสัญลักษณ์มีลักษณะไม่แข็ง
กระดา้งเกินไป การใชเ้ส้นตดัส่ี เน่ืองจากเลือกใชจ้  านวนส่ี ซ่ึงถือเป็นเลขมงคล
ส าหรับล าดบัรัชกาลท่ีส่ีของชาวพระจอมเกลา้พระนครเหนือ       

ฐานล่างลกัษณะเส้นโคง้สองขา้งเปรียบเสมือนมือสองขา้งของสมาชิกท่ี
ประสานกนั แทนความหมายความร่วมมือความสามคัคีกนัในมวลหมู่สมาชิก 
และลอ้มรอบเกลียวเชือกซ่ึงแทนความหมายสหกรณ์อยูภ่ายใน 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ขอ้ ๖  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๓ 

หมวด ๒ 
วตัถุประสงค์ 

          ขอ้  ๗. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ ดว้ยการร่วมกนัด าเนินธุรกิจ
ในขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(๒) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(๓) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน  
(๔) จดัหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
(๕) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(๖) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
(๗) ใหส้หกรณ์อ่ืน  หรือนิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล กูย้มืเงิน 
(๘) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
(๙) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(๑๐) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(๑๑) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(๑๒) ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน า ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของ

สมาชิก 
(๑๓) จดัใหไ้ดม้า  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง กู ้ ยืม เช่า เช่าซ้ือ รับโอน

สิทธิ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายดว้ยวธีิอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
(๑๔) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ

แก่กิจการของสหกรณ์ 
(๑๕) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
(๑๖) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
(๑๗) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(๑๘) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ

สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(๑๙) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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หมวด ๓ 
ทุน 

 ขอ้  ๘. ทีม่าของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี               
(๑) ออกหุน้ 
(๒) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(๓) กูย้มืเงิน ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน และหรือตราสารการเงิน 
(๔) สะสมทุนส ารองและหรือทุนอ่ืน ๆ 
(๕) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

 ขอ้  ๙.   การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
   ขอ้  ๑๐. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุ้น และช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือน ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   เงินไดร้ายเดือนตามวรรคหน่ึง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าหรือค่าจา้งรายเดือน ซ่ึง
สมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั  

   ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ์หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด ก็ย่อมท าไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือ และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

   การซ้ือหุ้นเพิ่ม ซ้ือได้ไม่ เกินเดือนละหน่ึงคร้ังจ านวนหุ้นท่ี ซ้ือเพิ่มให้ เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

   สมาชิกจะโอนหุ้นซ่ึงตนถือให้ผูอ่ื้นไม่ได ้ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๔๖  และจะถอนคืน
หุน้ ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้

   สมาชิกคนหน่ึง  ๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ
สหกรณ์ไม่ได ้
 ขอ้  ๑๑. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

   ในการช าระค่าหุ้น  สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหน้ีกับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมี   
ความรับผดิเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

   ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
เพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ี  

   เม่ือสมาชิกยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่
สมาชิกนั้นตกอยูใ่นสภาวการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระเงินค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนั
ไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้ นมิต้องช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน               
ชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้



 ๕ 

   ขอ้  ๑๒. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่แปดสิบส่ีเดือนหรือ
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแสนบาทถว้น และไม่มีหน้ีกบัสหกรณ์จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
จ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ไดแ้ต่ไม่ต ่ากวา่อตัราส่วนของเงินไดร้ายเดือนของตนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   ขอ้  ๑๓. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกส้ินปีทางบญัชี  
 

หมวด ๔ 
การด าเนินงาน 

           ขอ้  ๑๔. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพนัสหกรณ์ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  

(๑) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ ้ยืม ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจ านองซ่ึง
สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ
ผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย รวมเป็นสองคน 

(๒) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (๑) ข้างบนน้ี 
จะตอ้งลงลายมือช่ือหรือรหสัท่ีสหกรณ์ก าหนดของผูจ้ดัการ และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
           อน่ึง ในหนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย 
 ขอ้  ๑๕. วงเงินกู้ ยืมหรือการค ้าประกัน    ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืม  หรือการค ้าประกนั
ส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
            ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงิน
กูย้มื หรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 ขอ้  ๑๖. การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธี อ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานหรือการอ่ืนใดตามวตัถุประสงค์ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร   ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้ 
๑๕ 
 ขอ้  ๑๗. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประเภทประจ าหรือประเภท
อ่ืนจากสมาชิก    หรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
            ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
ในระเบียบของสหกรณ์ 
            ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 ๖ 

 ขอ้  ๑๘. การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
(๑) สมาชิก 
(๒) สหกรณ์อ่ืน 

    การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
            ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวนิิจฉยัให้เงินกู ้หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้
ล  าดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ 
            การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือนิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคลนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการจะพิจารณาให้กูไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
            สมาชิก สหกรณ์อ่ืน  หรือนิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล ซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจาก
สหกรณ์น้ี ตอ้งเสนอค าขอกูเ้งินตามแบบและวธีิการท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  ๑๙. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูซ่ึ้งให้แก่สมาชิก ไม่วา่ประเภทใด ๆ จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อ
การอนัจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
            ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง   และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความ
มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 ขอ้  ๒๐. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน และมี
ความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

(๒) เงินกูส้ามญั ในกรณีท่ีสมาชิก มีความประสงค์ขอกูเ้งินส าหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอนั
จ าเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(๓) เงินกูพ้ิเศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู ้เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ระเภทน้ี 
ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  ๒๑. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีให้แก่สมาชิก  สหกรณ์อ่ืน  หรือ
นิติบุคคล และหน่วยงานของนิติบุคคล  ในอตัราตามท่ีก าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
 ขอ้  ๒๒. การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่



 ๗ 

หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู ้กู ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี   ให้ถือวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด  ๆ  เป็นอนัถึงก าหนด
ช าระคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ งดอกเบ้ียในทันที   โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้  และให้
คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(๑) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  
(๒) เม่ือปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกู้

นั้น 
(๓) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า   หลกัประกนัส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง

และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(๔) เม่ือสมาชิกผูกู้ค้า้งช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวด

ติดต่อกนั  หรือผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
  ในกรณีท่ีผูค้  ้ าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้เ้พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสอง และไม่

สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได้  เม่ือผูค้  ้ าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้  ้ า
ประกนัช าระเป็นงวดรายเดือน 
          ขอ้  ๒๓. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผูกพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ ๓๗(๓) หรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 
ตามขอ้ ๔๐(๓) จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จส้ินเสียก่อน เวน้แต่ในกรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยู ่ตามขอ้ ๕๑ 

ขอ้  ๒๔. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝาก หรือลงทุนได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และภายใตพ้ระราชบญัญติัสหกรณ์ โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คง
และประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

ขอ้  ๒๕. การบัญชีและงบดุลของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี พร้อมด้วยเอกสารการลงบัญชีไวท่ี้
ส านกังานสหกรณ์เป็นระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 การบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในวนัเกิดเหตุนั้ น 
ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดให้บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนั
จะตอ้งบนัทึกรายการนั้นและการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

 เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีใหส้หกรณ์จดัท างบดุลซ่ึงตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ทุนของสหกรณ์รวมทั้งงบก าไรขาดทุนและงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้  ๒๖. ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ปีทางบญัชีของสหกรณ์ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยให้ส้ินสุด       
ณ วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม   ของทุกปี 



 ๘ 

ขอ้  ๒๗. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล   ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนั นบัแต่วนั
ส้ินปีทางบญัชี 

  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัในคราวท่ีเสนองบดุลดว้ย 

  ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญันั้นไปยงัสมาชิก และให้ปิด
ประกาศไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

 อน่ึง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไวท่ี้
ส านกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

ขอ้  ๒๘. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน  การบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฎวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของก าไร
สุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ แต่ตอ้งไม่เกินอตัรา
ท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

  ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคหน่ึง ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรได ้ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคน ในอัตราไม่เกินอัตราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัเงิน
ปันผลตาม (๔) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ย จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกิน
อตัราดงักล่าวดว้ย 

(๒) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้  ซ่ึงสมาชิกได้
ช าระแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี   แต่สมาชิกท่ีผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบ้ียในปีใด
มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 

(๓) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(๔) เป็นกองทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ 

สหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีบญัชีนั้น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ตาม(๑) 

(๕) เป็นกองทุนส่งเสริมการศึกษาไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของ 
สหกรณ์  เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และการศึกษาทัว่ไป 

(๖) เป็นกองทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของ 
สหกรณ์ 

(๗) เป็นกองทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 



 ๙ 

(๘) เป็นกองทุนเพื่อจดัตั้งส านักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่
สหกรณ์ 

(๙) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 ขอ้  ๒๙. ทีม่าแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองนั้นนอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ ๒๘ แลว้บรรดาเงิน
อุดหนุน หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถา้ผูย้กให้มิไดร้ะบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้จดัสรร
เป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

 อน่ึง   จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีผูใ้ดใช้สิทธิเรียกร้องจน     
พน้ก าหนดอายคุวาม   ก็ใหจ้ดัสรรเงินจ านวนนั้นเป็นทุนส ารอง  

 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่
สามญัจดัสรรตามขอ้ ๒๘ หากท่ีประชุมใหญ่สามญัพิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั
จ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ขอ้  ๓๐. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้

 ทุนส ารองจะถอนไดก้็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน   หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชี
ทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม 

ขอ้  ๓๑. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจน
บนัทึกรายงานการประชุมและสมุดบญัชีตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 

 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจง้การ
เปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่ง  
เวลาท างานแต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้นอกจาก
จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

ขอ้  ๓๒.  กฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารอ่ืน ๆ ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุล พร้อมทั้งพระราชบญัญติัสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์ 
เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

ขอ้  ๓๓. การสอบบัญชี ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี เพื่อตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์ 
การตรวจสอบบญัชีนั้น ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

ขอ้  ๓๔. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการสหกรณ์
หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือ
ให้คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าท่ีหรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจง



 ๑๐ 

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของ
สหกรณ์ได ้

 ใหผู้ป้ฏิบติัการตามวรรคหน่ึงมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่ง
เวลาท างานของสหกรณ์ได้  ให้ผูซ่ึ้งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวก  หรือช่วยเหลือ หรือให้ค  าช้ีแจงแก่             
ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 

ขอ้  ๓๕. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 
 

หมวด ๕ 
สมาชิกภาพ 

ขอ้  ๓๖. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์มี ๒ ประเภท 
(ก) สมาชิก 
(ข) สมาชิกสมทบ 

  ผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(๑) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ่ึ้งมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูจ้ะเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(๒) ผูไ้ด้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือ

ครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  ๓๗. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(๑) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(๒) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(๓) เป็นผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงได้รับเงินเดือนประจ า  สังกัดมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  หรือขา้ราชการบ านาญ หรือเป็นลูกจา้งประจ าของหน่วยงานอ่ืนใด   
ในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ   หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์น้ี  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ   และสามารถหกัเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในหน่วยงานนั้นได ้ 

(๔) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(๕) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

 
 
 
 
หมายเหตุ ขอ้ ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๑๑ 

 ขอ้  ๓๘. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง

ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  ๓๗  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้  ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสามญัได ้ แลว้เสนอเร่ืองการ
รับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

 ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุอ่ืน ยกเวน้ในวรรคก่อน 
เม่ือผูส้มคัรร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัว่าน้ี ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ้  ๓๙. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ขอ้  ๔๐.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(๑) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(๒) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์และประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ 
(๓) เป็นบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ คู่สมรส หรือบิดามารดา ของสมาชิก หรือเป็นนักศึกษาท่ี

บรรลุนิติภาวะหรือศิษยเ์ก่า และสังกดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(๔) เป็นนิติบุคคลท่ีให้การสนบัสนุนสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั 

ซ่ึงไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือและองค์กรในสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และไม่แสวงหาก าไร 

(๕) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(๖) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

ขอ้  ๔๑. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัร  โดยให้สมาชิกรับรองอย่างน้อย
สองคน 

 ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัสมาชิกให้สมาชิก ซ่ึง
เก่ียวขอ้งเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผูรั้บรอง 
 ขอ้  ๔๒.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ ๓๖ จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่
สหกรณ์คนละ ๑๐๐ บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ยกเวน้สมาชิกท่ีลาออกและสมคัรใหม่ เสียค่าธรรมเนียมคนละ 
๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) ค่าธรรมเนียมน้ีใหถื้อเป็นรายไดข้อง สหกรณ์และจะเรียกคืนไม่ได ้

 ในกรณีท่ีสมาชิกลาออกและประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ จะตอ้งเวน้ระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ ๑ ปี นบัตั้งแต่วนัลาออกจากการเป็นสมาชิก 
 
 
 
หมายเหตุ ขอ้ ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๑๒ 

ขอ้  ๔๓.   การได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก กบัช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

 เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคหน่ึงแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบในการถือ
หุ้น ฝากเงิน กูย้ืมเงิน การค ้าประกนั การเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ การเขา้รับการศึกษาอบรม 
ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด แต่ไม่ใหมี้สิทธิในเร่ืองต่อไปน้ี 

(๑) การนบัช่ือสมาชิกสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 
(๒) การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ์ 
(๓) การเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

 สมาชิกต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ ข้อบงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์
ส าหรับสมาชิกแต่ละประเภททุกประการ 

ขอ้  ๔๔. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมารับราชการ
ในสังกดัตามขอ้ ๓๗(๓) หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกก็ให้ยื่นความจ านงเป็นหนงัสือถึงสหกรณ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ ๓๘ และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ ๔๓ นับแต่วนัท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิก กบัไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ี
แลว้ 

 การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินของสมาชิกท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้  ๔๕. การเปลี่ยนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  สัญชาติ และที่อยู่  สมาชิกคนใดเปล่ียนแปลงในเร่ือง  ช่ือ      
ช่ือสกุล   สัญชาติหรือท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ้  ๔๖.   การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนใหเ้ป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไวก้็ได ้หนงัสือตั้งผูรั้บ
โอนประโยชน์ดงัวา่น้ีใหท้  าตามลกัษณะพินยักรรมโดยอนุโลม 

 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดก้ าหนดและ
มอบไวก้บัสหกรณ์แลว้ ใหท้  าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคหน่ึงมอบให้สหกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบั
เดิม 

 เม่ือสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนและดอกเบ้ียบรรดา
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้
น าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ ๕๒(๑) และขอ้ ๕๓  

 
 



 ๑๓ 

ขอ้  ๔๗. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕) ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ ๓๗(๓) โดยมีความผดิ 
(๖) ส้ินสุดสภาพการสมรส หรือพน้สภาพนกัศึกษา ตามขอ้ ๔๐(๓) 
(๗) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้  ๔๘. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัแลว้จึงอนุญาตใหล้าออกจากสหกรณ์ได ้

 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการ หรือประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือผูจ้ดัการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยขอ้บงัคบั ก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคหน่ึงได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ขอ้  ๔๙.  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุ้น
คร้ังแรกตามขอ้ ๑๐  

(๒) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดย
มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(๓) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(๔) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(๕) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด หรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
(๖) ไม่ให้ขอ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์   เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือ

เม่ือจะก่อภาระผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีภาระผูกพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 

(๗) จงใจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสหกรณ์  ข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือได้ว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 



 ๑๔ 

 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนและพิจารณาแลว้ ปรากฎขอ้เท็จจริงว่าสมาชิกมี
พฤติการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้จริง และไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ในท่ีประชุม ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อผูต้รวจสอบกิจการ ภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ให้ออกจากสหกรณ์ ค าวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 

ขอ้  ๕๐. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกออกจาก สหกรณ์ไม่วา่เพราะ
เหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก แลว้เสนอเร่ืองสมาชิกออกให้
ท่ีประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ขอ้  ๕๑.   สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  สมาชิกท่ี
โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ ๓๗(๓) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์และส่งค่าหุ้นครบแปดสิบส่ีเดือนแลว้ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู ่และจะงดช าระค่าหุ้นไดก้็ต่อเม่ือ   
ไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์  โดยไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ และอาจกูเ้งินไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ขอ้  ๕๒.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่ายคืนจ านวนเงินให้
ดงัน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๔๗(๑) , (๒ ) , (๓) ให ้
สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูมี้สิทธิ
ไดรั้บ ส าหรับเงินค่าหุ้นนั้นผูมี้สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัที โดยไม่มีเงินปันผลและหรือเงิน
เฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นหรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยมีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นก็ได้ สุดแต่จะเลือก ในกรณีหลังน้ี สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้หลงัจาก       
วนัส้ินปีทางบญัชีส่วนเงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืนจะจ่ายให้หลงัจาก วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 

(๒) ถ้าในปีใด จ านวนเงินค่าหุ้นท่ีต้องจ่ายคืน เน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมี
จ านวนเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะถึงปีทางบญัชีใหม่
ได ้

(๓) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของ สหกรณ์ 
(๔) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ้ ๔๗(๔) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปัน

ผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายและบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 



 ๑๕ 

(๕) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามข้อ ๔๗(๕), (๖) และ (๗) สหกรณ์จะจ่ายเงิน ค่าหุ้น     
เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลา
อนัสมควรตามท่ีก าหนด (๑), (๒) และ (๓) 

ขอ้  ๕๓.  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน ดงักล่าวในขอ้ 
๕๒ นั้น ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ขอ้  ๕๔. การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้น าความตามขอ้บงัคบัขอ้ ๑๐ เร่ืองการถือหุ้น ขอ้ ๒๘ 
การจดัสรรก าไรสุทธิ ขอ้ ๔๕ เร่ืองการเปล่ียนแปลงสถานภาพ หรือภูมิล าเนา ขอ้ ๔๖ เร่ืองการตั้งผูรั้บโอน
ประโยชน์ ขอ้ ๔๗ เร่ืองการขาดจากสมาชิกภาพ ขอ้ ๔๘ เร่ืองการลาออกจาก สหกรณ์ ขอ้ ๔๙ เร่ืองการให้
ออกจากสหกรณ์ ขอ้ ๕๐ เร่ืองการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ขอ้ ๕๒ เร่ืองการจ่ายคืนจ านวน
เงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ และขอ้ ๕๓ เร่ืองการหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์   
มาใชบ้งัคบัแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 

ขอ้  ๕๕. ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากัดเพียง ไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

 
หมวด ๖ 

การประชุมใหญ่ 
ขอ้  ๕๖. การประชุมใหญ่สามัญ   ให้คณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม

ใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
และมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่กรรมการด าเนินการ 

 การประชุมใหญ่สามญัคราวต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง  
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้  ๕๗. การประชุมใหญ่วิสามัญ เม่ือมีเหตุอนัสมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั หรือใน
กรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ คณะกรรมการด าเนินการตอ้งเรียก
ประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ร้อยคนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอเพื่อการใดการหน่ึงต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่
วสิามญั เม่ือใดก็ได ้และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
รับค าร้องขอ 

 ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
ขา้งตน้ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัได ้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 



 ๑๖ 

ขอ้  ๕๘. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้วนั 
เวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิก ทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัแต่ถา้การประชุมนั้น
เป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนังสือนั้น   และตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์  และเจา้หน้าท่ี  
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 

ขอ้  ๕๙. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม       
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
ขอ้  ๖๐. การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง    ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม       

ไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เม่ือมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน ก็ให้ถือวา่เป็นองคป์ระชุม แต่
ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวก็ใหง้ดประชุม 

ขอ้  ๖๑. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการ     
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่และออกจากสหกรณ์ 
(๒) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อก

จากสหกรณ์ 
(๓) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผูต้รวจ

สอบกิจการ 
(๔) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ

ด าเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(๕) พิจารณาอนุมติังบดุลของสหกรณ์ 
(๖) พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(๗) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ และ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(๘) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี เพื่อเสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(๙) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
(๑๐) พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
(๑๑) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 



 ๑๗ 

(๑๒) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ หรือองคก์ารอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก และหรือถือหุน้อยู ่

(๑๓) พิจารณาและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(๑๔) พิจารณาก าหนดนโยบาย ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการ
น าไปพิจารณาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 
หมวด ๗ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้  ๖๒. การเลือกตั้ งและการด ารงต าแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ 

ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก  

 ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกระหวา่งกนัเอง โดยมีต าแหน่งรองประธานกรรมการหน่ึง
คนหรือหลายคน เหรัญญิกหน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน คณะกรรมการอ านวยการคณะหน่ึงไม่เกินห้าคน 
คณะกรรมการเงินกูค้ณะหน่ึงไม่เกินห้าคน และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์คณะหน่ึงไม่เกินห้า
คน แลว้แจง้ใหส้มาชิกทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนั หลงัจากวนัประชุมใหญ่ 

ขอ้  ๖๓. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการด าเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี เป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 

(๑) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ี
กระท าโดยทุจริต 

(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(๓) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัย เป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๔) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๔) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 

(๕) สมาชิกซ่ึงเคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา   
สองปีทางบญัชีถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่การผดินดันั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

(๖) เจา้หน้าท่ีประจ าในสหกรณ์น้ีไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ 

ขอ้  ๖๔. วาระอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการด าเนินการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วนั
เลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรก เม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็น



 ๑๘ 

จ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมด โดยวิธีจบัฉลากถา้มีเศษให้ปัดข้ึนและให้ถือวา่เป็นการ
พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 กรรมการด าเนินการ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 

 ในกรณีกรรมการด าเนินการ ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งสองวาระติดต่อกนัตามวรรคก่อนอาจไดรั้บ
เลือกตั้งอีกได ้แต่ตอ้งเวน้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการด าเนินการท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลือของผูท่ี้ตนแทน 

 เม่ือกรรมการด าเนินการด ารงต าแหน่งครบวาระท่ีก าหนดแล้ว หากยงัไม่มีการเลือกตั้ ง
กรรมการด าเนินการ ก็ให้กรรมการด าเนินการคนเดิมด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการคนใหม่ แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

ขอ้  ๖๕. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูด้  าเนินกิจการ 
และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมาย
ใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

 ในการด าเนินกิจการวรรคหน่ึง คณะกรรมการด าเนินการต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคบั ระเบียบ  มติ ค าสั่งสหกรณ์ และมติของท่ีประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
ปฏิบติัการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

(๒) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก การกูย้ืมเงิน การให้เงินกู ้และการฝากหรือการ
ลงทุนของสหกรณ์ 

(๓) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(๔) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่  
(๕) จดัท าและเสนอแผนงานในการด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจ าปีเพื่อท่ีประชุม

ใหญ่อนุมติั 
(๖) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ

ด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะท างาน ท่ีปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูส้อบบญัชี และบุคคลอ่ืนท่ีท า
ประโยชน์ใหแ้ก่สหกรณ์ 

(๗) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(๘) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 



 ๑๙ 

(๙) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(๑๐) จดัใหมี้และดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารหลกัฐาน ทรัพยสิ์น 

และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(๑๑) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์และองคก์ารอ่ืน 
(๑๒) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(๑๓) พิจารณาและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน

สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(๑๔) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีประจ าของ สหกรณ์ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทัว่ไป เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
(๑๕) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู ้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ         

ผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(๑๖) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ด าเนินการตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
(๑๗) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด 
(๑๘) กระท าการอ่ืน เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(๑๙) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์  เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และ

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารอ่ืน 
ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี  ตามท่ีขอ้บงัคบั  หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองคก์ารนั้นก าหนดไว ้

(๒๐) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ี ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ                
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
          ขอ้  ๖๖. อ านาจหน้าทีข่องกรรมการด าเนินการเฉพาะต าแหน่ง 

(๑) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(ก) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ

ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(ข) ควบ คุม  ก ากับ  ดูแลการด า เนิ นงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้ เป็นไปด้วย                      

ความเรียบร้อยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(ค) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(ง) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 



 ๒๐ 

(๒) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(ก) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ         

เม่ือประธานกรรมการไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
(ข) ปฏิบติัการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ 
(ค) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(๓) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(ก) แจง้นัดประชุมใหญ่   หรือนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือการประชุม

อ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี 
(ข) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
(ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อย 
(ง) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(๔) เหรัญญกิ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(ก) ควบคุม ก ากบั ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย การเก็บรักษาเงิน และทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
(ข) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ขอ้  ๖๗. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่
จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
           ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย นดัเรียกประชุมคณะกรรมการได ้   
ในกรณีท่ีประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้
แจง้เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ตอ้งมีกรรมการด าเนินการประชุมไม่น้อยกว่า    
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้  ๖๘. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ถา้กรรมการด าเนินการ สหกรณ์กระท าการ
หรืองดเวน้กระท าการ หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนท าให้เส่ือมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการ หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 
 ขอ้  ๖๙. การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือ 
(๒) ออกตามวาระ 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 



 ๒๑ 

(๔) เขา้รับต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
(๕) จงใจเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
(๖) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน 
(๗) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะ หรือบางคน 

 ขอ้  ๗๐. ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่การวา่งลงเพราะเหตุท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก ให้กรรมการ
ด าเนินการท่ีเหลืออยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่คราวถัดไป แต่ถ้าจ  านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ
ด าเนินการท่ีเหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยให้น าความตาม
ขอ้ ๖๔   มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม   เวน้แต่ในกรณีท่ีวาระการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการเหลืออยูน่บัถึง
วนัส้ินปีทางบญัชีไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั และมีรองประธานกรรมการกบักรรมการอ่ืนปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดย
ไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์อาจให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการในการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีคราวถดัไปก็ได ้

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ขอ้  ๗๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์

จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการอ านวยการ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการ
หน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการอ านวยการ อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 

 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือน
ละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการอ านวยการ
มอบหมายนดัเรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า     
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ในการประชุมคราวถดัไป 

ขอ้  ๗๒. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามพระราชบญัญติั สหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ และค าสั่งของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 



 ๒๒ 

(๑) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือ การเก็บรักษา
เงิน 

(๒) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(๓) ควบคุม ก ากบั ดูแลเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 

ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีปลอดภยั และพร้อมท่ีจะน ามาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
(๔) ควบคุมก ากบั ดูแลการจดัท างบการเงิน และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน

ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(๕) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ 

สหกรณ์ 
(๖) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(๗) จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
(๘) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ขอ้  ๗๓. คณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการเงินกูข้องสหกรณ์จ านวนไม่
เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน 
นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

 ให้คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
หน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และให้ประธานกรรมการเงินกู ้หรือผูท่ี้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกูน้ดั
เรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีคณะกรรมการเงินกูม้าประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการเงินกูท้ ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาใน
การประชุมคราวถดัไป 
 ขอ้  ๗๔.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ  านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของ สหกรณ์รวมทั้งขอ้
ต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(๒) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และ

เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้ ้จดัการแกไ้ขใหคื้นดี 



 ๒๓ 

(๓) ดูแล และติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
(๔) สอบสวนเบ้ืองตน้ให้ไดข้อ้เทจ็จริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระ

หน้ี  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั 
หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือเสนอใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

(๕) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานด้าน
เงินกูข้องสหกรณ์ 

(๖) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
ขอ้  ๗๕. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการศึกษา

และประชาสัมพนัธ์จ านวนไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ โดยให้มีต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าท่ีก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 

 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หรือผูท่ี้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นดัเรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ขอ้  ๗๖. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก กรรมการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้จ ัดการ และ
เจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิผล 

(๒) ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยแ์ละการใช้จ่ายเงิน
อยา่งรอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว 

(๓) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ เก่ียวกบัลกัษณะประโยชน์รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 

(๔) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 



 ๒๔ 

(๕) ศึกษา  และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน ทั้งในและ
นอกประเทศเพื่ อน าตัวอย่างท่ี ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้บ ริการแก่สมาชิก                         
ตามความเหมาะสม 

(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
หมวด ๙ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ขอ้  ๗๗. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือการ สหกรณ์ให้เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี 

 จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าของสหกรณ์เป็น            

ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
ขอ้  ๗๘. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละ

หน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์ เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็
ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
อีกได ้

ขอ้  ๗๙.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสิน  
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

(๒) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งตามมาตรฐานการตรวจสอบท่ีรับรองทัว่ไปของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

(๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ 
สหกรณ์ และใหข้อ้สังเกต ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบติัไดจ้ากท่ีประชุมใหญ่ 

(๔) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ขอ้บงัคบัและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 

(๕) ตรวจสอบการจดัจ้างและหรือแต่งตั้ ง ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าท่ีประจ าของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้ง หลกัประกนัและการปฏิบติังาน 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือท่ีเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินงานของ



 ๒๕ 

สหกรณ์ ให้ผูท่ี้เก่ียวข้องอ านวยความสะดวกและช้ีแจงข้อความหรือข้อมูล ในเร่ืองเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูต้รวจสอบกิจการตามความประสงค ์

(๗) รายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

(๘) รับหนังสืออุทธรณ์จากสมาชิก ในกรณีสมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการ มีมติให้
ออกจากสหกรณ์ 
 

หมวด ๑๐ 
การประชุมและรายงานการประชุม 

ขอ้  ๘๐. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือการ
ประชุมอ่ืนใด ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ให้ท่ีประชุมเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้น าความใน
วรรคแรกมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้  ๘๑. การออกเสียง สมาชิก  กรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน แลว้แต่กรณี ไดค้นละหน่ึงเสียง และ
จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

 ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการประชุมวนิิจฉยัเร่ืองใด ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ไดแ้ละท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกจากท่ีประชุมจนกวา่จะพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จก็ได ้
 ขอ้  ๘๒.   การวินิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การวินิจฉยัปัญหาต่าง 
ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ให้ถือคะแนน
เสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้
แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(๑) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(๒) การควบสหกรณ์ 
(๓) การแยกสหกรณ์ 
(๔) การเลิกสหกรณ์ 

          ขอ้  ๘๓. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวนิิจฉยัทั้งส้ินไว้
ในรายงานการประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกบัเลขานุการ หรือกรรมการอ่ืน อีกหน่ึงคนท่ีเขา้ประชุม
นั้นลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 



 ๒๖ 

หมวด ๑๑ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีป่ระจ าของสหกรณ์ 

ขอ้  ๘๔. การแต่งตั้ง หรือการจัดจ้างและแต่งตั้ งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณา
คดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ แต่งตั้ง หรือจดัจา้งและ
แต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการ ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 

 ในการแต่งตั้ง หรือจดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบ และรับรองท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี   ดงัก าหนดไวใ้นขอ้ ๘๕ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือก สอบ
คดัเลือก การจา้ง การก าหนดเงินเดือน การแต่งตั้ง ของผูจ้ดัการให้เป็นไปตามสัญญาจา้งในระเบียบ สหกรณ์
วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีประจ า การใหส้วสัดิการ ของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ 
 ขอ้  ๘๕. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าท่ีจดัการทัว่ไปและ
รับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ให้เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ขา้
เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 

(๒) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจ านวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุ้นและส่งเสริม
การถือหุน้ในสหกรณ์ 

(๓) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
(๔) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกูแ้ละด าเนินการ

อ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองการใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนด 
(๕) จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุ้น และเงินให้กูแ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกบั

แจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
(๖) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าท่ีประจ าของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบ  

รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีประจ าของสหกรณ์  ผูบ้ ังคับบัญชา และ
รับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีประจ าเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง เรียบร้อย 

(๗) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงินหรือมีใบส าคญัจ่ายเงินโดย
ครบถ้วน   รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง   รวบรวมใบส าคญัและ
เอกสารต่าง ๆ  เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(๘) รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 



 ๒๗ 

(๙) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและประชุมคณะกรรมการอ่ืน  

(๑๐) รับผิดชอบจดัท างบการเงิน และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอ คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(๑๑) เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืน เวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(๑๒) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(๑๓) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ สหกรณ์ให้

อยูใ่นสภาพท่ีดีและปลอดภยั 
(๑๔) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(๑๕) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการก าหนด 
(๑๖) ปฏิบัติงาน อ่ืน  ๆ  ตามท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการหรือ

คณะกรรมการอ่ืน 
 ขอ้  ๘๖. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ เม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นคร้ัง
คราว ให้ผูจ้ดัการท าหนงัสือต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการวา่ ไดม้อบหมายให้รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วย
ผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนเป็นผูป้ฏิบติัการแทนชัว่คราว  
  ในกรณีท่ีต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาแต่งตั้ง เจา้หน้าท่ี
ประจ าของสหกรณ์หรือกรรมการคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาการ 
 ขอ้  ๘๗. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู ้จ ัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจดัท างบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 ขอ้  ๘๘. เจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์  นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจแต่งตั้ง หรือจดั
จา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์  ทั้งน้ีตามระเบียบวา่
ดว้ยเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ 
  ในการปฏิบัติอ านาจหน้าท่ีผู ้จดัการและเจ้าหน้าท่ีประจ าของสหกรณ์ต้องกระท าตาม
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติหรือค าสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการต่าง ๆ  
  ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือระเบียบหรือมติหรือค าสั่งดงัวา่นั้น ก็ตอ้งกระท าตามทางอนัควร
เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 
 
 
 



 ๒๘ 

หมวด ๑๒ 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ้  ๘๙. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์รวมทั้ง
ขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
(๒) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(๓) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้
(๔) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(๕) ระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของเจา้หนา้ท่ีประจ าของสหกรณ์ 
(๖) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ 
(๗) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(๘) ระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ของสมาชิก 
(๙) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวก และ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
            ระเบียบตาม (๑) และ (๒) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใชบ้งัคบั
ได้ ส่วนระเบียบอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้          
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ขอ้  ๙๐. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์เสียหายดว้ยประการ
ใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามขอ้ ๗๔(๔) แต่มิได้รับช าระตามท่ีเรียกคืน คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 
 ขอ้  ๙๑. การตีความในข้อบังคับ   ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์           
ขอค าวนิิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์ และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 
 ขอ้  ๙๒. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั
ไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุมและให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใช้ขอ้บงัคบันั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เม่ือนายทะเบียน  สหกรณ์รับจดทะเบียนเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัแลว้
จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้

 การเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใช้ขอ้บงัคบั จะกระท าได้ก็
ต่อเม่ือไดแ้จง้ขอ้ความท่ีเสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ พร้อมกบัหนงัสือ
แจง้นดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 



 ๒๙ 

 ขอ้  ๙๓. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิก และไดจ้ดัการช าระบญัชี
โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย และช าระ
หน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้  าระบญัชีจ่าย
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียน สหกรณ์

ก าหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ส าหรับ สหกรณ์แต่ละประเภท 
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท าไวก้ับสหกรณ์          

ในระหวา่งปีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
   เงินท่ีจ่ายตาม (๒) และ (๓) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ี 
สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ ๒๘(๔) ในปีนั้น 
  ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูใ่ห้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
 ขอ้  ๙๔. ในกรณทีี่ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ ใหส้หกรณ์น าบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียน สหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ้  ๙๕. ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช้บงัคบั 
ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกวา่จะมีระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ท่ีออก
ตามขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเดิมของสหกรณ์  
            ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ ากดั เม่ือวนั
เสาร์ท่ี  ๙  กนัยายน  ๒๕๔๓  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัท ์ ให้เปล่ียนใชข้อ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัเดิม  ทั้งน้ี 
ตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ 
 

ลงช่ือ             ชยัสิทธ์ิ  สุขมาก  ประธานท่ีประชุม 
       ( นายชยัสิทธ์ิ   สุขมาก ) 

 
ลงช่ือ            ชยัโรจน์  ปฏิมาพรเทพ เลขานุการ 

   ( นายชยัโรจน์  ปฏิมาพรเทพ ) 
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