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ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
พ.ศ. 2565 

Royal Forest Department Savings and Credit Cooperative, Limited 
_______________________ 

ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565  

ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด 
และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี ้

ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคบัสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565” 

ขอบังคบันี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่
ขอบังคบัฉบับนี้มีผลบังคับใช  

หมวด 1 
ชื่อ  ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน 

 ขอ 1  ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน  
 ชื่อ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด 
      Royal Forest Department Savings and Credit  
 Cooperative, Limited 
 ประเภท สหกรณออมทรัพย 
 ที่ตั้งสํานักงานใหญ   61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ที่ตั้งสํานักงานสาขา - 
 ทองที่ดําเนินการ ทั่วราชอาณาจักร 
                    

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไว
ที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการ สหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปน
เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

   ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 
 ชื่อสหกรณ  

 ตรากรมปาไม  

   ป พ.ศ. ที่จัดตั้งสหกรณ 
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หมวด  2 
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

 ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ 
รวมทั้ง ในขอตอไปนี ้

  (1) สงเสริมการออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

  (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 (3) ใหบริการทางการเงิน 
 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ือการดํารงชีพ 
 (5) รักษา ปกปอง และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 (7) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ 
องคกร ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการ 
 ขอ 3 อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณอ่ืน และนิติบุคคลตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด 
 (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (3) ใหเงนิกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
 (4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
 (5) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ 
 (7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ 
 (8) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด 
 (11) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
 (12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกครอบครัวสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 
 (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 (14) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานหรือบุคคลอ่ืนใด 

ทั้งภายในและตางประเทศ 
 (15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ์ ครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา 
เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  3 
ทุน 

 ขอ 4  ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 (1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 
 (2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
 

หุน 
 ขอ 5  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

 ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่
จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบํานาญ      
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได แตถามูลคาหุนที่มีอยูครบ 2,500,000 บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน) แลว การถือหุนรายเดือนและการขอซื้อหุนเพ่ิม ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ     
วาดวยหุนของสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนหุนทั้งหมดที่สมาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่สหกรณ
ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได  

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรยีกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชกิผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
 ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น สมาชิกตองชําระดวยเงิน  
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุหรือสมาชิกท่ีโอนยายสังกัดตามขอ 36 และไมสามารถหักเงินไดรายเดือนได ใหสมาชิกรายนั้น
ชําระคาหุนรายเดือนโดยวิธีการอ่ืนภายในทุกวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน 
หรือเปนจํานวนเงนิไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงิน
คาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 สมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมได แตอาจลดจํานวนการ
ชําระเงนิคาหุนรายเดือนลงได ทั้งนี้ตองไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ เวนแตสมาชิกนั้นมี
หนี้สินไมเกินมูลคาหุนหรือมีหนี้สินที่ใชเงินฝากที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกันหรือหนี้สินที่ใชอสังหาริมทรัพย 
ค้ําประกัน สามารถงดหรือลดการชําระเงินคาหุนรายเดือนได 
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หมวด  3 
ทุน 

 ขอ 4  ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 (1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 
 (2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
 

หุน 
 ขอ 5  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

 ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่
จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานตนสังกัด และหมายถึงบํานาญ      
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 
 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได แตถามูลคาหุนที่มีอยูครบ 2,500,000 บาท (สองลาน
หาแสนบาทถวน) แลว การถือหุนรายเดือนและการขอซื้อหุนเพ่ิม ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ     
วาดวยหุนของสหกรณ ทั้งนี้ จํานวนหุนทั้งหมดที่สมาชิกถือคนหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่สหกรณ
ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได  

 ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรยีกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตาม
มูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชกิผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
 ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น สมาชิกตองชําระดวยเงิน  
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุหรือสมาชิกท่ีโอนยายสังกัดตามขอ 36 และไมสามารถหักเงินไดรายเดือนได ใหสมาชิกรายนั้น
ชําระคาหุนรายเดือนโดยวิธีการอ่ืนภายในทุกวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน 
หรือเปนจํานวนเงนิไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และไมมีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงิน
คาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 

 สมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณจะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนไมได แตอาจลดจํานวนการ
ชําระเงนิคาหุนรายเดือนลงได ทั้งนี้ตองไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ เวนแตสมาชิกนั้นมี
หนี้สินไมเกินมูลคาหุนหรือมีหนี้สินที่ใชเงินฝากที่มีอยูในสหกรณเปนหลักประกันหรือหนี้สินที่ใชอสังหาริมทรัพย 
ค้ําประกัน สามารถงดหรือลดการชําระเงินคาหุนรายเดือนได 
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 ขอ 9  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว
ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 ขอ 10  การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจํา   
จากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอ่ืน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายและระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณดํารง
สินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ฎกระทรวงกําหนด 

 

การใหเงินกู 
 ขอ 11  การใหเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแก 
  (1) สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ 
 (2) สหกรณอ่ืน 
 การใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหง
เงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
การทําธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงนิกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบแลว ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 สมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี ้ตอง
เสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

 ขอ 12  วัตถุประสงคแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณอ่ืน  

ไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  

 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกและสมาชิก
สมทบหรือสหกรณอ่ืนใหตรงตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 
 ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
 (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน
และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
 (2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 
 (3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือ
สงเสริมฐานะ ความมั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ
อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ 14  ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหถูกตองสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย 
ที่ใหเงินกูนั้น 
 (3) เ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด          
เกิดบกพรอง 
 (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ 
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและ          

ไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให           
ผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับภาระผูกพันวา 
ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก
อยูตามขอ 44 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ทั้งนี้ การฝากหรือการลงทุนตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ขอ 18  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปตามขอ 18 
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 ขอ 14  ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหถูกตองสมบูรณภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
 (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย 
ที่ใหเงินกูนั้น 
 (3) เ ม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด          
เกิดบกพรอง 
 (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ 
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยไมตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา เวนแตจะไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและ          

ไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให           
ผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับภาระผูกพันวา 
ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก
อยูตามขอ 44 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามกฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ทั้งนี้ การฝากหรือการลงทุนตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผน รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 
 ขอ 18  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปตามขอ 18 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณ     
ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคบันี้ ใหปฏิบัติดังนี ้
  (1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง หรือรับจํานอง หรือการไถถอนจํานอง หรือการใหความยินยอมตาง ๆ อันเก่ียวเนื่อง
กับทรัพยสินซึ่งสหกรณเปนผูรับจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย กับผูจัดการ รวมเปนสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินของ
สหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 ขอ 21 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการตองดําเนินกิจการในทาง         

อันสมควรเพ่ือใหการเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ รวมทั้งกํากับดูแลการ
รับจายและเก็บรักษาเงนิของสหกรณทีอ่ยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ  
     ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่  
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับ
เหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้นและการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

 ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งอยางนอยตองมี
รายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด พรอมหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ อยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ ตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 
 ขอ 23 การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
เสนองบการเงินประจําป ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชี ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอตอที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปกับ   

งบการเงินประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบการเงิน
ประจําป พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิก  

ขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 
ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการ
เก่ียวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และการประชุมคณะอนุกรรมการ ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดและที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

 ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอ   

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
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 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณ           
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
โดยผูสอบบัญชีซึ่งอธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับ
คําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ  
เขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ 

 ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให    
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 
 ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน  คณะกรรมการดําเนินการตองกํากับดูแลใหสง
รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานหรือผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลหรือตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนถูกตองตามแบบรายการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ         
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้ 
  (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไม เ กินอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 

  ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหคํานวณเปนรายวันตามสวนแหงระยะเวลา 
ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับชําระเงินคาหุนจนถึงวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตผูที่ผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด อาจจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจาย
เปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
  (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
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 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณ           
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
โดยผูสอบบัญชีซึ่งอธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับ
คําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ  
เขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ 

 ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให    
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 
 ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน  คณะกรรมการดําเนินการตองกํากับดูแลใหสง
รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานหรือผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลหรือตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหครบถวนถูกตองตามแบบรายการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ         
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้ 
  (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไม เ กินอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 

  ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหคํานวณเปนรายวันตามสวนแหงระยะเวลา 
ตั้งแตวันที่สหกรณไดรับชําระเงินคาหุนจนถึงวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตผูที่ผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด อาจจะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจาย
เปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
  (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
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  (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ

  (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
  (8) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกสมทบ ไมเกิน    

รอยละสิบของกําไรสุทธิ 
  (9) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนขยายกิจการ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ 
  (10) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
  การใชจายเงินทุนตาม (5) (6) (7) (8) และ (9) ใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ และใหกําหนดระเบียบสําหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ 
 

ทุนสํารอง 
 ขอ 29 ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนด
อายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ด ี
หรือปรากฏวาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปน   
ทุนสํารอง ทั้งสิ้น 
 ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร      

เขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 
  (1)  ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกเพ่ือขอจัดตั้งสหกรณ 
และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
  (2)  ผู ไดผานการพิจารณาเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อ          
ในทะเบียนสมาชิก และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
 ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (2)  เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยานแหงชาต ิ
สัตวป า  และพันธุ พืช  หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง  หรือสํ า นักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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   ข. เคยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งไดเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
   ค. เปนเจาหนาที่ของสหกรณแหงนี ้
  (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทาคน
หนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทา      
ไมตองมีผูรับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ใหรับเขาเปนสมาชิก แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ       
คราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร
รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ     
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณดีงัวานี ้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ 35 สิทธิหนาที่ของสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะ
ถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
  หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
  (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
  (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง 
 ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให
โอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการ
โอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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   ข. เคยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมปาไม หรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งไดเกษียณอายุราชการ หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
   ค. เปนเจาหนาที่ของสหกรณแหงนี ้
  (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอ่ืนซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว
โดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทาคน
หนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือชํานาญงาน หรือเทียบเทา      
ไมตองมีผูรับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ใหรับเขาเปนสมาชิก แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ       
คราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร
รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ     
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณดีงัวานี ้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
 ขอ 35 สิทธิหนาที่ของสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกพรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะ
ถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
  (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 
  หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
  (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
  (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง 
 ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให
โอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการ
โอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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 ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อได
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ท้ังนี้ เมื่อสหกรณที่ตน
เปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงนิคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและท่ีอยู    
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตามแบบที่
สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใด
จากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว   
ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนและมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 เมื่อสมาชิกถึงแกความตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ 
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมหรือผูจัดการ
มรดกซึ่งเปนผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ สําหรับเงินรับฝากทุกประเภท สหกรณจะคิดดอกเบี้ย
ใหจนถึงวันท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติรับทราบการขาดสมาชิกภาพ สวนเงินคาหุน เงินปนผล และ     

เงินเฉลี่ยคืนใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 45 วรรคแรก และขอ 46 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวใหภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมี
สิทธิ์รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชน ที่สมาชิกไดจัดทํา
ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น  
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังตอไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก  
  (3) อยูในระหวางเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (5) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร ความสามารถ 

  (6) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทํา
โดยประมาท 

  (7) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่โอน หรือ
ยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิดและมิไดลาออกจากสหกรณ 
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 ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ      
ผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการตรวจสอบพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (2) นําเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
  (3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหถูกตองสมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  (5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก 
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว 

  (6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต     
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะนั้น ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนที่สุด 
 ขอ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ   
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 
 ขอ 44 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) หรืองานประจํา ถามิไดลาออก
จากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู สมาชิกเชนวานั้นจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
สมาชิกเชนวานี้อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) และ(2) (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนประจํา 
 ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติดังนี ้
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2) เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ก. เปนบุตร หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก  
 ข. เปนพนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราว
รายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของกรมปาไม 
หรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   ค. เปนพนักงานชั่วคราวรายเดือน หรือพนักงานชั่วคราวรายวัน หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวัน หรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของสหกรณแหงนี ้
 (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 51 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสมาชิกหรือมีคุณสมบัติตามขอ 50 (3) 
และตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา 
ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และ
ตองจัดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
 เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิและหนาท่ีที่กําหนด 
 สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (2) (4) มาแลวสองครั้ง จะสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบอีกไมได 
 ขอ 52 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียม
แรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตั้งแตครั้งที่ 2 ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่น       
ใบสมัครเปนจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
 ขอ 53 การใหบริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสมควรจัด
ใหบริการใดแกสมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตทั้งน้ีตอง
ไมเกินสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 54 
 ขอ 54 สิทธิหนาทีข่องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ โดยสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบมดีังนี้ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) มีสิทธิ์เขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําปของสหกรณแตไมมี
สิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
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 ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือ      
ผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการตรวจสอบพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (2) นําเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
  (3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหถูกตองสมบูรณ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
  (5) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก 
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว 

  (6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต     
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้โดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมดท่ีมีอยูในขณะนั้น ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนที่สุด 
 ขอ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ   
ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 
 ขอ 44 สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) หรืองานประจํา ถามิไดลาออก
จากสหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู สมาชิกเชนวานั้นจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน 
สมาชิกเชนวานี้อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) และ(2) (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
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หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะ
จายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (3) สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย รวมถึงเงินอ่ืน ๆ บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใน
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
 กรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 
เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหภายในเวลา
อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินรอยละสิบแหง  
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

 กรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายเงินคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุนที่ปรากฏ
ในขอ 5 หากสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจาก
สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก 
 การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคกอนใหใชเกณฑคาํนวณ ดังนี ้
 มูลคาตอหุน =  ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จํานวนหุนทั้งสิ้น 
 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตองมีการปรับปรุงบัญชีใด ๆ 
แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
แสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 5 และ ขอ 45 วรรคหก     
ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอด
บัญชีขาดทุนสะสม 
 เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนเปนปจจุบันทุกปและมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด
ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 

 ขอ 46 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ 45 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

กลุมสมาชิก 
 ขอ 47 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุม        
กลุมกิจกรรมของท่ีประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 
 ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิกและสมาชิกสมทบ สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความรับผิด
เพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนประจํา 
 ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบตองมีคณุสมบัติดังนี ้
  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 (2) เปนบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
 (3) เปนผูมีสถานะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  ก. เปนบุตร หรือคูสมรส หรือบิดา หรือมารดาของสมาชิก  
 ข. เปนพนักงานราชการ หรือลูกจางชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราว
รายวันหรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของกรมปาไม 
หรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   ค. เปนพนักงานชั่วคราวรายเดือน หรือพนักงานชั่วคราวรายวัน หรือลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจางชั่วคราวรายวัน หรือพนักงานจางเหมาบริการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันของสหกรณแหงนี ้
 (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 51 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสมาชิกหรือมีคุณสมบัติตามขอ 50 (3) 
และตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบพิจารณาเห็นวา 
ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และ
ตองจัดใหผูสมัครชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
 เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิและหนาท่ีที่กําหนด 
 สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพตามขอ 55 (2) (4) มาแลวสองครั้ง จะสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบอีกไมได 
 ขอ 52 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) คาธรรมเนียม
แรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตั้งแตครั้งที่ 2 ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่น       
ใบสมัครเปนจํานวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
 ขอ 53 การใหบริการสมาชิกสมทบ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาสมควรจัด
ใหบริการใดแกสมาชิกสมทบตามสิทธิของสมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แตทั้งน้ีตอง
ไมเกินสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ 54 
 ขอ 54 สิทธิหนาทีข่องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ โดยสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบมดีังนี้ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) มีสิทธิ์เขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญ  ประจําปของสหกรณแตไมมี
สิทธิ์เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
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  (2) มีสิทธิ์ซื้อหุนเพ่ิมเมื่อใดหรืองดซื้อหุนเมื่อใดก็ได โดยสมาชิกสมทบรายหนึ่ง  
จะมีทุนเรือนหุนในสหกรณไดไมเกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เวนแตคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรระงับการซื้อหุนในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) จะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชกิสมทบอยูไมได 
  (4) มีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณไดทุกประเภท โดยท่ีสหกรณอาจงดรับฝากเงินจาก
สมาชิกสมทบเม่ือใดก็ได ทั้งนี้ สมาชิกสมทบรายหนึ่งจะมีเงินฝาก ทุกประเภทในสหกรณรวมกันไดไมเกิน 
30,000,000  บาท (สามสิบลานบาทถวน) ยกเวนกรณ ีดังนี ้
  ก. ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภายหลังเงินฝากครบจํานวนตามที่กําหนดในวรรคแรก 
  ข. เงินที่สมาชิกสมทบไดรับโอนประโยชนจากสมาชิก ไมวาจะเปนเงิน คาหุน 
เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกไดรับจากสหกรณ 
  (5) มีสิทธิ์กูเงินและค้ําประกันเงินกูไดตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ และมีสิทธิ์
รับโอนหนี้และหลักประกันจากสมาชิก โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  (6) มีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนตามมติท่ีประชุมใหญและในอัตรา
เดียวกับสมาชิก 

  (7) มีสิทธิ์รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 
  (8) มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการจากทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหแกสมาชิกสมทบ 
  หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
  (1) ตองชําระคาหุนเมื่อแรกเขาเปนสมาชิกไมนอยกวา 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 
และถือหุนตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (3) เขารวมประชุมตามที่สหกรณนัดหมาย 

  (4) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
  (5) ใหสังกัดกลุมกิจกรรมสมาชิก ตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
 การดําเนินกิจกรรมตามสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 
  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี ้
  (1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
  (2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
  (3) เปนกรรมการดําเนินการ 
  (4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากและทุนเรือนหุนของตนเองจากสหกรณ  
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ขอ 55 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) อยูระหวางเปนบุคคลลมละลาย 
  (4) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (5) เปนสมาชิกสมทบซึ่งเก่ียวของกับสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพตามขอ 40 (2) ลาออก 
 ขอ 56 การถือหุน สมาชิกสมทบตองถือหุนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ    
การถือหุนรายเดือน การชําระคาหุน หรือการงดสงคาหุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
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 ขอ 57 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
ตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ 58 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
 (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 (3) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 59 การเปล่ียนแปลงชื่อ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 60 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทํา
ไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการใหเห็นวาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้   
ตามขอกําหนดในขอ 61 วรรคแรก และขอ 62 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ์
รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน 

ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 ขอ 61 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) และ (2) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและ 

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน     
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคนืใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน  
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ
จายคืน คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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 ขอ 57 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
ตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
 ขอ 58 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้
  (1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
 (2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 (3) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
 ขอ 59 การเปล่ียนแปลงชื่อ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 60 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนตามแบบที่สหกรณกําหนด โดยตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อถึงแกความตาย แลวมอบใหสหกรณเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทํา
ไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา
หลักฐานมาแสดงตอคณะกรรมการดําเนินการใหเห็นวาเปนทายาทผูมีสิทธิ์ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้   
ตามขอกําหนดในขอ 61 วรรคแรก และขอ 62 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ์
รับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําให
สหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน 

ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 ขอ 61 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) และ (2) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและ 

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน     
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่
ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายคนืใหตามระเบียบของสหกรณ 
 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน  
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการ
จายคืน คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (3) สหกรณจะจาย   
คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ให ตามกฎหมายลมละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (4) นั้น สหกรณจะจาย     

คาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลา อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น ภายหลังที่ที่ประชุม
ใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 ในกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุน
แกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณมูลคาหุนจายคืน 

ตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกสมทบ 

 การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคกอนใหใชเกณฑคาํนวณ ดังนี ้
 มูลคาตอหุน =  ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
จํานวนหุนทั้งสิ้น 
 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบ สหกรณไมตองมีการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกสมทบไว และใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดในขอบังคับขอ 5 และ ขอ 61 
วรรคหก ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกสมทบในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม
ใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
   เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไปสหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนด
ไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ 62 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 61 นั้น ใหสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 ขอ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ  
ขาดจากสมาชิกภาพไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

 ขอ 64 การประชมุใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 65 การประชุมใหญวิสามัญ เม่ือมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการ จะเรียก
ประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ี
สหกรณขาดทุนเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญ
วิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา   

หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 
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 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือเห็นสมควรไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตามที่ไดรับคํารองขอ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง
นายทะเบียนสหกรณทราบพรอมเหตุผล หากนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 66 กรณีมีเหตุจําเปนอันเนื่องมาจากทางราชการกําหนดทําใหไมอาจประชุมใหญ
สามัญหรือประชุมใหญวิสามัญตามปกติได ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญหรือการ
ประชุมใหญวิสามัญโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชกิ กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหาพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 68 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
  (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ 
  (2) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวาหาสิบคน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน ทั้งนี้ 
การกําหนดกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  (3) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการดังนี้ 
  ก. ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และกรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือก
สมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
  ข. กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกและใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
  สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นวาเหมาะสม แลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิก ที่จะมี
ไดของกลุม 
  กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
  ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหใชวิธีการลงคะแนนลับ      
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 

  ง. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
  จ. ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเปน
ประธานกลุมหนึ่งคนและเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
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 ขอ 74 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่   
ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (2) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
  (3) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
  (4) รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอื่น ๆ 

  (5) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
  (6) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมีมต ิ     

ใหเปดเผยแกสมาชิก หรือรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

  (7) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณ     
ถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
  (8) รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชยรวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
  (9) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
  (10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําปของ
สหกรณ 
  (11) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ และ
ผูสอบบัญชี 
  (12) พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ     

คาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา 
  (13) พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
  (14) พิจารณาเขารวมจัดต้ัง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 

  (15) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ 
  (16) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
  (17) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
  (18) พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ 
แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และ
การรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
  (19) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ
สหกรณ 
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 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว หรือเห็นสมควรไมเรียกประชุมใหญวิสามัญตามที่ไดรับคํารองขอ ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง
นายทะเบียนสหกรณทราบพรอมเหตุผล หากนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 66 กรณีมีเหตุจําเปนอันเนื่องมาจากทางราชการกําหนดทําใหไมอาจประชุมใหญ
สามัญหรือประชุมใหญวิสามัญตามปกติได ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุมใหญสามัญหรือการ
ประชุมใหญวิสามัญโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได โดยดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชกิ กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหาพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 68 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
  (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิ์ไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกใหดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ 
  (2) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวน
สมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยกวาหาสิบคน ใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน ทั้งนี้ 
การกําหนดกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
  (3) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการดังนี้ 
  ก. ตั้งประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ซึ่งประธานการเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกตองมิใชผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และกรณีมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเลือก
สมาชิกอีกไมเกิน 3 คน เปนกรรมการนับคะแนน 
  ข. กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเกินกวาจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่จะมีไดของกลุม ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งตอไป 
  กรณีมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกเทากับหรือนอยกวาจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูแทน
สมาชิกและใหถือวาผูสมัครดังกลาวไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิกของกลุมนั้น 
  สําหรับจํานวนผูแทนสมาชิกสวนที่ขาด ใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นวาเหมาะสม แลวดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะสวนที่เหลือตอไป เพ่ือใหครบตามจํานวนผูแทนสมาชิก ที่จะมี
ไดของกลุม 
  กรณีไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งใหที่ประชุมกลุมเสนอชื่อสมาชิกที่เห็นวา
เหมาะสมเทากับจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 
  ค. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหใชวิธีการลงคะแนนลับ      
ซึ่งสมาชิกแตละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมเกินจํานวนผูแทนสมาชิกที่จะมีไดของกลุม 

  ง. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนสมาชิกใหที่ประชุมทราบโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามจํานวนผูแทนสมาชิกของกลุม 
  จ. ภายหลังการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   
ใหผูแทนสมาชิกนั้นเปนประธานกลุม ในกรณีที่กลุมมีผูแทนสมาชิกหลายคน ใหผูแทนสมาชิกเลือกตั้งกันเองเปน
ประธานกลุมหนึ่งคนและเลขานุการกลุมหนึ่งคน 
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  ฉ. ใหประธานการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกมีหนังสือแจงรายชื่อผูแทนสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตั้งของกลุมใหประธานกรรมการดําเนินการสหกรณทราบโดยเร็ว 

  (4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน ในปใดที่มีการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก ใหกําหนดวันเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณไมนอยกวา
เกาสิบวัน 

 ขอ 69 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
   (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด หรือสหกรณ 
   (3) ยายออกจากกลุมที่ตนสังกัด และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ผูแทนสมาชิกของกลุมได 
   (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5) สมาชิกในกลุมซึ่งตนสังกัดเขาชื่อจํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งถอดถอน 
 ขอ 70 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ หากเวลาการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูเกินกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสหกรณ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งซอมแทนจํานวนผูแทนสมาชิกที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู ทั้งนี้ ใหเปนไปตามวิธีการท่ีสหกรณกําหนด 

 กรณีผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวากรณีใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือ  

ไมถึงหน่ึงรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียง
เทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู 
 ขอ 71 การแจงกําหนดการประชมุใหญ เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ขอ 72 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิก       

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุม
ใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือ    

ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกที่มิใชผูแทนสมาชิกสามารถเขารวม
ประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุมหรือออกเสียงแสดงความคิดเห็นและ
ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ  
 ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตน
ไมได 
 ขอ 73 การเรียกประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุมขอ 72 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายใน 

สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสบิ
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม ในกรณีเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุม
มีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 72 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม  

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 23

 ขอ 74 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเขาใหม และออกจากสหกรณ
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่   
ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (2) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการรวมถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณ  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา 
  (3) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปของผูตรวจสอบกิจการ 
  (4) รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานการลงทุน ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอื่น ๆ 

  (5) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
  (6) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมใหญมีมต ิ     

ใหเปดเผยแกสมาชิก หรือรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกําหนด 

  (7) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา รวมท้ังแผนหรือแนวทางการปองกันไมใหสหกรณ     
ถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 
  (8) รับทราบความคืบหนาในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชยรวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาและปจจัยในการพิจารณาใหเปนธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เปนความผิดพลาดจากระบบงาน
หรือเจาหนาที่ของสหกรณ 
  (9) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของ
สหกรณ 
  (10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ รายจายประจําปของ
สหกรณ 
  (11) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ และ
ผูสอบบัญชี 
  (12) พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ     

คาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา 
  (13) พิจารณาการควบ การแยก หรือการเลิกสหกรณ 
  (14) พิจารณาเขารวมจัดต้ัง การเขาเปนสมาชิกหรือออกจากการเปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ หรือองคกรอ่ืน 

  (15) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ 
  (16) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
  (17) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
  (18) พิจารณาเห็นชอบกอนการขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ 
แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และ
การรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
  (19) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ
สหกรณ 
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  (20) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมเงิน
จากสหกรณอื่นและสถาบันการเงนิและกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 
  (21) พิจารณากําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดา
สมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (22) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูใด
เปนการเฉพาะ 

 
หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 75 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยจะตองมีกรรมการอยางนอยสามคน ท่ีมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด ทั้งนี้วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการไมวาเปนการลงคะแนนดวย
บัตรเลือกตั้งหรือลงคะแนนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับเทานั้น เวนแตมีเหตุอันจําเปน
และสําคัญไมอาจลงคะแนนลับไดก็ใหลงคะแนนโดยวิธีเปดเผยดวยการยกมือ ระหวางเวลาท่ีผูแทนสมาชิกใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหถือเปนวาระหนึ่งของการประชุมใหญ 
 ใหผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการจัดทําหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณ
เพ่ือรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง 
 ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และจะใหมีผูชวยเลขานุการหรือผูชวยเหรัญญิก
ดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
 ขอ 76 ลักษณะตองหามของคณะกรรมการดําเนินการ หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
  (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดให
พนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 
  (5) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน
จากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใต
การกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนดหามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือ
ไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแลแลวแตกรณ ี
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  (6) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  (7) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (8) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  (9) เปนผูพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป  
  (10) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิก
ของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  (11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่
ดํารงตําแหนงนั้น 

  (12) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  (13) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (14) เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  (15) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
  (16) ผูซึ่ งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟอง
ดําเนินคดีในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
  (17) ลักษณะตองหามอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณหรือกฎกระทรวงกําหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เปนกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
  (1)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (ข) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
   (ข) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
   (ค) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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  (6) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืนหรือฉอโกงประชาชน 
  (7) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (8) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณแหงนี้เปนสมาชิกไมเกินหนึ่งแหง 
  (9) เปนผูพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป  
  (10) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิก
ของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
  (11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ หรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่
ดํารงตําแหนงนั้น 

  (12) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  (13) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  (14) เปนผูซึ่งเคยถูกสหกรณแหงนี้ฟองดําเนินคดี และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณ 
  (15) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
  (16) ผูซึ่ งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟอง
ดําเนินคดีในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย 
  (17) ลักษณะตองหามอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณหรือกฎกระทรวงกําหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เปนกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ขอ 77 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
  (1)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (ข) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (ก) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
   (ข) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
   (ค) ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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  (3)  เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (ก) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง 
   (ข) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ  
   (ค) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 
   (ง) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (4)   เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (ก) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
   (ข) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 78 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะ 
ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ
ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไป ให
กรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
แทนตําแหนงท่ีวางลงตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงตามวาระรักษาการไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนง
ประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาวจะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตน
เสียกอน และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะใหคณะกรรมการดําเนินการที่
ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรก 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 79 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี ้
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการหรือ
ลาออกเปนหนังสือหรือดวยวาจาตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
  (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4) เขารับตําแหนงเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ 
  (5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในฐานะผูกู 
  (6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว  
  (7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว  
  (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร  
  (9) มีลักษณะตองหามตามขอ 76 
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  ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตามขอ (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหเปนที่สิ้นสุด 

  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาปรากฏวา 
กรรมการดําเนินการมีเหตุตามขอ (8) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดในขณะนั้นโดยไมนับรวมผูที่ ถูกสอบสวน ก็เปนอันถือวากรรมการ
ดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ 
ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะและอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก 

 ขอ 80 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็วเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความ       

ในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ และ
เรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 กรรมการดําเนินการอาจลาประชุมได โดยทําเปนหนังสือ หรือแจงขอความลาประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุมและใหประธานกรรมการแจงที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ การลาประชุมติดตอกันสามครั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สอบสวนวา การลาแตละครั้งมีเหตุอันสมควรหรือไม กรณีพิจารณาวาไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม กรรมการดําเนินการผูใดไมเขารวมประชุมโดยมิไดทําเปนหนังสือ หรือไมแจง
ขอความลาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุม ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม สําหรับประธานกรรมการใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน เพียงแตการลาใหแจง
เลขานุการทราบกอนการประชุม และใหเลขานุการแจงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 กรณี มีเหตุจําเปนในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ       
อาจกําหนดใหเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ก็ได ทั้งน้ี ใหดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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  ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตามขอ (7) อุทธรณตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ใหเปนที่สิ้นสุด 

  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาปรากฏวา 
กรรมการดําเนินการมีเหตุตามขอ (8) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการดําเนินการท่ีมีอยู ท้ังหมดในขณะนั้นโดยไมนับรวมผูที่ ถูกสอบสวน ก็เปนอันถือวากรรมการ
ดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ 
ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะและอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก 

 ขอ 80 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็วเพ่ือ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางลง 
 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความ       

ในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ และ
เรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 กรรมการดําเนินการอาจลาประชุมได โดยทําเปนหนังสือ หรือแจงขอความลาประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุมและใหประธานกรรมการแจงที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ การลาประชุมติดตอกันสามครั้ง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
สอบสวนวา การลาแตละครั้งมีเหตุอันสมควรหรือไม กรณีพิจารณาวาไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม กรรมการดําเนินการผูใดไมเขารวมประชุมโดยมิไดทําเปนหนังสือ หรือไมแจง
ขอความลาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสใหประธานกรรมการทราบกอนการประชุม ใหถือวากรรมการ
ดําเนินการผูนั้นขาดประชุม สําหรับประธานกรรมการใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน เพียงแตการลาใหแจง
เลขานุการทราบกอนการประชุม และใหเลขานุการแจงที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 กรณี มีเหตุจําเปนในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ       
อาจกําหนดใหเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ก็ได ทั้งน้ี ใหดําเนินการตามกฎหมายเก่ียวกับการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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  (36)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญและ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน ซึ่งสหกรณ
นี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้น
กําหนดไว 
  (37) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ และบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
  (38) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขอ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณกระทําการ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทํา
ใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
 

คณะอนุกรรมการ 
 ขอ 84 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนสิบคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่ เปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน นั้น 

 ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุน  
มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ 
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปให
สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอ
ใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการลงทุน ภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด   
  (3) พิจารณาการนําเงินสหกรณไปฝาก การใหเงินกูแกสหกรณอื่นและการนําเงิน
ไปลงทุนตามกฎหมายสหกรณ  
  (4) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม 

  (5) กํากับดูแลธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 
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  (6) รายงานการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 ขอ 86 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปน
คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยู ในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 87 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และ        

กรอบนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ

  (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มี
นัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 ขอ 82 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือ
ลงทุนเงนิของสหกรณ 
  (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบการเงิน
ประจําป และกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
  (4)  กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ
เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (5)  จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
  (6)  รับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลอง  ดานตลาด ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ 
  (7)  กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

  (8)  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ   
  (9)  กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการ
อยางรวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ 
  (10)  กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณ
อ่ืนและสถาบันการเงิน และการค้ําประกันเพ่ือเสนอตอทีป่ระชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ
  (11)  จัดทํารายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูก
รองเรียน และการถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมทั้งแผนหรือแนวทางการปองกันไมให
สหกรณถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดําเนินคดี ถูกรองเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกลาว เสนอตอที่ประชุมใหญ 
  (12) จัดทํารายงานผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผู จัดการ              
ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีท่ีผานมา โดยใหแสดง
รายละเอียดดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจําปเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ 
  (13) เสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบกอนการดําเนินการเก่ียวกับการขาย ให หรือ
ใหเชาทรัพยสินใด ๆ ของสหกรณ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่ง
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือ ผูซึ่งเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ตองเปนการดําเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้นโดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพยสินของ
สหกรณหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสนินั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
  (14) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได 
  (15) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดสงขอมูลและรายงานตาง ๆ ตามกฎหมาย   

วาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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  (16) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
  (17) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชี้แจง 
ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

  (18) กําหนดระเบียบวาระการรายงานผลการตรวจสอบกิจการในการประชุม
ประจําเดือนและประชุมใหญ และทําหนังสือเชิญผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมเพ่ือใหผูตรวจสอบกิจการ
เขาชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมถึงจัดพิมพรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปไวใน
รายงานกิจการประจําปดวย 

  (19) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
  (20) พิจารณากําหนดใหเจาหนาที่ของสหกรณรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูจัดการ 
  (21) พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและ
ออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอ่ืน 
  (22) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
  (23) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (24) เสนอที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ 
  (25) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
  (26)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
  (27) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
  (28) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ 
ทรัพยสิน และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
  (29) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ 
  (30) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  (31) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
  (32) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (33) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
  (34) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (35) พิจารณาดําเนินการตางๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
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  (16) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
  (17) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชี้แจง 
ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

  (18) กําหนดระเบียบวาระการรายงานผลการตรวจสอบกิจการในการประชุม
ประจําเดือนและประชุมใหญ และทําหนังสือเชิญผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมเพ่ือใหผูตรวจสอบกิจการ
เขาชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมถึงจัดพิมพรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปไวใน
รายงานกิจการประจําปดวย 

  (19) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
  (20) พิจารณากําหนดใหเจาหนาที่ของสหกรณรักษาการแทน หรือปฏิบัติหนาท่ี
แทนผูจัดการ 
  (21) พิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญเพื่อใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและ
ออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอ่ืน 
  (22) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
  (23) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
  (24) เสนอที่ประชุมใหญพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบภายใน 
ผูสอบบัญชี และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ 
  (25) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
  (26)  พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
  (27) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
  (28) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ 
ทรัพยสิน และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
  (29) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตาง ๆ 
  (30) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  (31) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
  (32) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (33) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ 
ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
  (34) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (35) พิจารณาดําเนินการตางๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
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  (6) รายงานการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 ขอ 86 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปน
คณะอนุกรรมการการลงทุนเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยู ในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ขอ 87 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานตลาด ความเส่ียงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และ        

กรอบนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ

  (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มี
นัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอที่ประชุมใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 
  (7) เชิญที่ปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอื่นรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (8) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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 ขอ 88  คณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการอํานวยการจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ   
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 89 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการอํานวยการ ใหคณะอนุกรรมการอํานวยการ
เปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
  (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บ
รักษาเงนิ ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
  (2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันท ี
  (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 
  (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่
ประชุมใหญอนุมัติ 
  (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  
  (7) ติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
  (8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
  (9) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตามเห็นสมควร 
  (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  
 ขอ 90 คณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
เปนคณะอนุกรรมการเงินกูจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่งนอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
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 คณะอนุกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการเงนิกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ตองมีอนุกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 91 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงนิกูแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก สมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหถูกตอง
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูกูใหเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญา ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
  (4) ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอเท็จจริงและรายงานพรอมเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีสมาชิก สมาชิกสมทบผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาผูกูรายใดเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้ โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 
  (5) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 92 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีอนุกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 คณะอนุกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการเงนิกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ตองมีอนุกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 91 อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการเงินกู ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอํานาจ
หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงนิกูแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก สมาชิกสมทบ ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหถูกตอง
สมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูกูใหเปนไปตามที่
กําหนดในสัญญา ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
  (4) ตรวจสอบพิจารณาใหไดขอเท็จจริงและรายงานพรอมเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีสมาชิก สมาชิกสมทบผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือพิจารณาลงโทษใหสมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาผูกูรายใดเปนผูผิดนัด
ชําระหนี้ โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 
  (5) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 

  (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 92 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวนเจ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธนั้น 
 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีอนุกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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 ในกรณีผูไดรับการแตงตั้งผูทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามของผูจัดการใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเปน
ผูจัดการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติหนาที่และพนจากตําแหนงทันที 

 ในการแตงตั้งใหทําหนาที่หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน ขอ 101 เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน การใหสวัสดิการ การพนจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 100 การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจแตงตั้งผูทําหนาที่หรือจาง
ผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
 ขอ 101 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีใน
การจัดการทั่วไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตองตลอดจนเปนธุระจัด
ใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 
  (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน 
และชักชวนการถือหุนในสหกรณ 
  (3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
  (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู     
ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
  (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน
พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
  (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
  (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ  หรือจัดใหมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงนิไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให
ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 
  (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะอนุกรรมการ 
  (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุม
ใหญอนุมัติ 
  (11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอ
คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
  (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ 
  (13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะอนุกรรมการ เวนแตกรณซีึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 
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  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ   
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

 ขอ 102 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายหรือขอบังคับสหกรณ 
  (4) อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 
ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
  (5) ถูกเลิกจาง 
  (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ
วาไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 103 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ 104  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ กรณตีําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการ
แทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 ขอ 105 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและ
หนี้สินตลอดจนจัดทํางบการเงนิประจําปของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 106 เจาหนาที่สหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่สหกรณตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม 
ตามขอ 76 (1) (2) (3) และ (4) ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ 
 

ที่ปรึกษา 
 ขอ 107 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาได จํานวนไมเกินหาคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ 
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 ใหคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 93 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก สมาชิกสมทบ โดยใหการศึกษา
และอบรมแกสมาชิก สมาชิกสมทบ และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักการ วิธีการ และการบริหารงาน
ของสหกรณ 
  (2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน 
รวมทั้งผลงานของสหกรณใหสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอก รับทราบ 
  (3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปน
สมาชิก สมาชิกสมทบ 

  (4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิก สมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย 
และการใชจายเงินอยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
  (5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้ง
ในและนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก 
และสมาชิกสมทบ ตามความเหมาะสม 
  (6) เชิญท่ีปรึกษาสหกรณหรือบุคคลอ่ืนรวมใหขอมูลหรือคําแนะนําตาม
เห็นสมควร 
  (7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 94  คณะอนุกรรมการอื่น ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในท่ีประชุม 

 ขอ 95 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในวรรคหนึ่งมาบังคบัใชโดยอนุโลม 
 ในการประชุมกลุมสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม 
เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือก
สมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่
ประชุมใหญไดมีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการ
เปนประธานในที่ประชุม 
 ประธานในที่ประชุมจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได เวนแตเกิดเหตุการณที่     
ไมอาจควบคมุใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 
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 ถาประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ และไมใชกรณีที่ไมอาจควบคุมให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยโดยตอเนื่องกัน สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการแลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยใหรองประธานเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานไมอยูในท่ีประชุมใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นแทน 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
 ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ     
ใหออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมกลุม หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ  แลวแตกรณ ีไดคนละหนึ่งเสียง โดยจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไมได และที่ประชุมตองเชิญผูนั้นออกจากที่ประชุมจนกวาการวินิจฉัยจะแลวเสร็จ 
 ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม    
  (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 
  (2) การเลิกสหกรณ 
  (3) การควบสหกรณ 
  (4) การแยกสหกรณ 
  (5) การอ่ืนใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชมุ 
 ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประช ุมใหญ การประชุมกลุ ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุกรรมการ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการดําเนินการ หรืออนกุรรมการ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 99 การแตงตั้งผูทําหนาท่ีหรือจางเปนผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมโดยตองไมเปนผูพน
จากตําแหนงกรรมการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป และไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) และ (16) เพ่ือแตงตั้งให       
ทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการสหกรณ ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมายอันสมควร 
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 ถาประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ และไมใชกรณีที่ไมอาจควบคุมให
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยโดยตอเนื่องกัน สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการแลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการแลวแตกรณี ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตาม 
ระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยใหรองประธานเปนประธานในที่
ประชุม ถารองประธานไมอยูในท่ีประชุมใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้นแทน 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
 ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ     
ใหออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมกลุม หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ  แลวแตกรณ ีไดคนละหนึ่งเสียง โดยจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไมได และที่ประชุมตองเชิญผูนั้นออกจากที่ประชุมจนกวาการวินิจฉัยจะแลวเสร็จ 
 ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม    
  (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคบั 
  (2) การเลิกสหกรณ 
  (3) การควบสหกรณ 
  (4) การแยกสหกรณ 
  (5) การอ่ืนใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชมุ 
 ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประช ุมใหญ การประชุมกลุ ม การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะอนุกรรมการ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการดําเนินการ หรืออนกุรรมการ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 99 การแตงตั้งผูทําหนาท่ีหรือจางเปนผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมโดยตองไมเปนผูพน
จากตําแหนงกรรมการสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป และไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (14) และ (16) เพ่ือแตงตั้งให       
ทําหนาที่หรือจางเปนผูจัดการสหกรณ ทั้งนี้ ในการแตงตั้งหรือการจางผูจัดการสหกรณ ตองทําหนังสือสัญญา
จางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมายอันสมควร 
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  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 

  (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนุกรรมการ   
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยด ี

 ขอ 102 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายหรือขอบังคับสหกรณ 
  (4) อายุครบ 60 ป และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 
ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจางสุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน  
  (5) ถูกเลิกจาง 
  (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษ
วาไดกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 103 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ 104  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ กรณตีําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแตงตั้งกรรมการ หรือรองผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ เปนผูรักษาการแทน ทั้งนี้ การแตงตั้งใหบุคคลใดรักษาการ
แทนผูจัดการ ใหปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนผูจัดการไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 กรณีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งรองผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ 
 ขอ 105 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและ
หนี้สินตลอดจนจัดทํางบการเงนิประจําปของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 106 เจาหนาที่สหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่สหกรณตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม 
ตามขอ 76 (1) (2) (3) และ (4) ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ 
 

ที่ปรึกษา 
 ขอ 107 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาได จํานวนไมเกินหาคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ 
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 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่นของที่ปรึกษาที่
จะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอท่ีประชุมใหญและจะตองแสดงไวในรายงาน
ประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 
 

ผูเชี่ยวชาญของสหกรณ 
 ขอ 108 คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญผูมีความรูความสามารถ และเหมาะสมเปน

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ของสหกรณเพ่ือใหคําแนะนําในการดําเนินการของสหกรณได จํานวนไมเกินหาคน 

 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืนของผูเชี่ยวชาญที่
จะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอท่ีประชุมใหญและจะตองแสดงไวในรายงาน
ประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 ขอ 109 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จํานวนหนึ่งนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดากลุมหนึ่งจํานวนหาคนและตองมีอยางนอยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิ
การศกึษาระดับปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร 

 ขอ 110 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและประกาศรับสมัครใหสมาชิกทราบกอนวันประชุม
ใหญไมนอยกวาสามสิบวัน 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ตามกฎหมายและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ แลวนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย 

 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหกระทําโดยวิธลีงคะแนนลับ และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งท่ีมี
คะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมใหญออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองกรณี
นิติบุคคลจํานวนหนึ่งนิติบุคคล หรือกรณบีุคคลธรรมดากลุมหนึ่งจํานวนหาคน 

 กรณีผูตรวจสอบกิจการเปนบุคคลธรรมดา ใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญเลือกผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใด ทําหนาที่ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 112 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจ
สอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันที และใหดํารงตําแหนงเทากับระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคง
เหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 
 ขอ 111 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตําแหนง
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ เม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได 
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 ขอ 112 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจาก
ตําแหนงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
   (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
   (2) ตาย 
   (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ 
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   (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 113 อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ
ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคําสั่งของสวนราชการที่กํากับดูแล
กําหนดใหตองปฏิบัต ิ
  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 
วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไป
อยางเหมาะสมและคุมคา 
  (5) ตรวจสอบการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเพื่อใหรายงาน
ทางการเงินเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (6) ตรวจสอบการจัดทําและเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
  (7) ตรวจสอบการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  (8) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน 
ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงสอดคลองนโยบายและการวาง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 
  (9) ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อโดยตรวจสอบการใหสินเชื่อ การวางกลยุทธ
และระบบปฏิบัติการใหสินเชื่อเพ่ือใหการบริหารสินเชื่อเปนไปตามนโยบายสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 
  (10) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน เพ่ือใหการลงทุนเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน และการบริหารความเสีย่งดานการลงทุน รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย และไดดําเนินการภายใตเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (11) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง เพ่ือใหการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ของสหกรณเปนไปตามนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (12) ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน 
  (13) ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
  (14) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
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   (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
   (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 113 อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ
ในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมถึงคําสั่งของสวนราชการที่กํากับดูแล
กําหนดใหตองปฏิบัต ิ
  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 
วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไป
อยางเหมาะสมและคุมคา 
  (5) ตรวจสอบการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเพื่อใหรายงาน
ทางการเงินเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (6) ตรวจสอบการจัดทําและเปดเผยรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน 
  (7) ตรวจสอบการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  (8) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดานตลาด ดานการลงทุน 
ดานสินเชื่อ ดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงสอดคลองนโยบายและการวาง
กลยุทธการบริหารความเสี่ยง 
  (9) ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อโดยตรวจสอบการใหสินเชื่อ การวางกลยุทธ
และระบบปฏิบัติการใหสินเชื่อเพ่ือใหการบริหารสินเชื่อเปนไปตามนโยบายสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 
  (10) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน เพ่ือใหการลงทุนเปนไปตามนโยบาย 
แผนงาน และการบริหารความเสีย่งดานการลงทุน รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย และไดดําเนินการภายใตเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (11) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง เพ่ือใหการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
ของสหกรณเปนไปตามนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (12) ตรวจสอบการขัดกันของผลประโยชน 
  (13) ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 
  (14) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
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  (15) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
ของสหกรณ เพ่ือประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของ
สหกรณ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

  (16) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจางและหลักประกัน 
  (17) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ 
  (18) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 
  (19) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั  ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  (20) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ตามขอ 83 
  (21) ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณเมื่อมีการยื่นขอ
กลาวหาขอใหถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการหรือกรรมการดําเนินการ 
 การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณกําหนด 
 ขอ 114 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนและประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพ่ือแจงผล
การตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
 หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 
แกไขโดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 
 กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของ
สหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนํา
ของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหาย    
แกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการ
แกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาว ตอสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณ 
 ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงาน
ผลการแกไข และผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสวนราชการที่กํากับดูแลสหกรณทราบดวย 
 ขอ 115 ความรับผดิของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานหรือตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณซึ่งตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็วแตไมแจง จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับ
ความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หรือไมแจงขอบกพรองของ
สหกรณที่ตรวจพบใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขนั้นดวย 

 การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 
 ขอ 116 หนาที่ของสหกรณตอผูตรวจสอบกิจการ สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบ
กิจการ ดังนี ้
  (1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคํา
ชี้แจงตอขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ 
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 
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  (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน และจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทุกครั้ง 

  (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
 

หมวด 10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

 ขอ 117 การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ จะกระทําไดโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและ
ใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
  (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น        
ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

   กรณีเสนอโดยผูแทนสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสามสิบของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือเสนอโดยสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคบัก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณ ี
  (4) ขอความใดซึ่งที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวา
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย       
นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 
  (5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และให
ผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 
  

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 118 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
   (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
   (2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
   (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
   (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
   (5) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 
   (6) ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  
   (7) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
   (8) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิกและการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
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  (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําเดือน และจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทุกครั้ง 

  (3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 
 

หมวด 10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

 ขอ 117 การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ จะกระทําไดโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
  (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและ
ใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
  (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น        
ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

   กรณีเสนอโดยผูแทนสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสามสิบของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือเสนอโดยสมาชิกใหมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน ใหแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคบัก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณ ี
  (4) ขอความใดซึ่งที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวา
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย       
นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 
  (5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และให
ผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 
  

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 ขอ 118 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
   (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก 
   (2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
   (3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
   (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
   (5) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการ 
   (6) ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  
   (7) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
   (8) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิกและการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 
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   (9) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
   (10) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
   (11) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
   (12) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 
   (13) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อ
สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
 ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (7) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใชบังคับได 
 ระเบียบใน (5) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอน คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงกําหนดการใชบังคับและสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณทราบ 
 สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณทราบ 
 ขอ 119 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณ         
ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 118 (4) 
(7) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณเก่ียวกับการดําเนินคดีตามความในวรรคแรก ใหนําความ
ในขอ 20 (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 120 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับใหสหกรณ
เสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 ขอ 121 ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการซึ่งมาประชุมเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจาก      
ที่ประชุมใหญดวย 
 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของ
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ขอ 122 การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย 
และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
  (1) จายคนืเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

  (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
  (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคนืตามขอ 28 (2) 
 เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธ ิ     
ที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น 
 ถายังมีทรัพยสินเหลือยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ 123 ในกรณีที่ขอบงัคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณนําบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 124 นับแตวันท่ีขอบงัคับนี้ใชบังคับ 
  (1) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับ 
ใหถือตามระเบียบนั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ถือใช ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  (3)  ใหผูแทนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบวาระ 
 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ 2565 ไดลงมติใหเปลี่ยนแปลงใชขอบังคับขางตนนี้แทน ขอบังคับเดิมซึ่งเปนอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 
 
 
                                               ลงชื่อ           วิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                              (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
 
  
                                             ลงชื่อ          มาลี ศรีรัตนธรรม          เลขานุการ 
                                                          (นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม) 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 124 นับแตวันท่ีขอบงัคับนี้ใชบังคับ 
  (1) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับ 
ใหถือตามระเบียบนั้นไปพลางกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใช 
  (2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ถือใช ใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  (3)  ใหผูแทนสมาชิกซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนที่ขอบังคับนี้ถือใช ดํารงตําแหนง
ตอไปจนกวาจะครบวาระ 
 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม  จํากัด เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ 2565 ไดลงมติใหเปลี่ยนแปลงใชขอบังคับขางตนนี้แทน ขอบังคับเดิมซึ่งเปนอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 
 
 
                                               ลงชื่อ           วิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                              (นายวชิิต สนธิวณชิ) 
 
  
                                             ลงชื่อ          มาลี ศรีรัตนธรรม          เลขานุการ 
                                                          (นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม) 
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