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ขอบังคับ 

 สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด  
พ.ศ. 2565 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

ขอ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

                  ชื่อ    สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษ ี  จำกัด 
  Kai Bhanurangsi Saving and Credit 
  Cooperative Limited 
ประเภท       สหกรณออมทรัพย 

ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที ่5/65 ถนน เพชรเกษม หมูที ่1 
        ตำบล พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี 

                                                    จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย 70000 
สหกรณอาจยายที่ตั้งสำนักงานไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด
ประกาศไวที่สำนักงานของสหกรณเดิม สำนักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอำเภอแหงทองที่
สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญ
คราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 กงจักร           หมายถึง           กองทัพบก 

 พระอาทิตย     หมายถึง           คายภาณุรังษี 

 น้ำ                หมายถึง           แมน้ำแมกลอง 

 
พล.ท.                                      พ.อ. 
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หมวด  2 
วัตถุประสงคและอำนาจกระทำการ 

ขอ 2 วัตถุประสงคของสหกรณ   สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง                    
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ 
รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 (1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

  (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
  (3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
  (5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
  (6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ขอ 3 อำนาจกระทำการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอำนาจกระทำการ 

ดังตอไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
  (2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
  (4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
  (6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
  (7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ 
  (8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนด 
  (11) ดำเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
  (12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
  (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
  (14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ

บุคคลอื่นใด 
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 (15) กระทำการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา              
เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจำหนาย จำนองหรือ                  
รับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ 4 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
(3) กูยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 
ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจำกัดจำนวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชำระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก

ตามอัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจำ และเงินที่จายควบ

กับเงินเดือนหรือคาจางประจำ ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบำนาญตาม
กฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทำได โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดำเนินการแตจำนวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชำระแลวทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินำเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหัก

กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชำระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินคาหุนนั้น 

ขอ 7 การชำระคาหุนรายเดือน การชำระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชำระโดยวิธีหักจากเงินได 
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ 
หรือสมาชิกที่โอนยายสังกัดตามขอ 43 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายนั้นนำเงินสงสหกรณทุก
วันสิ้นเดือน 
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ขอ 8 การงดชำระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชำระเงินคาหุนไมนอยกวา 300 เดือนหรือ
เปนจำนวนเงินไมนอยกวา 600,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน    
จะงดชำระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจำนงเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการดำเนินการ 

ขอ 9 การแจงยอดจำนวนหุน สหกรณจะแจงยอดจำนวนหุนที่สมาชิกชำระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 10 การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก เมื่อสหกรณไดปดบัญชีเปนปจจุบันและ
ไมมียอดขาดทุนสะสม สหกรณจึงจะจายคืนคาหุนบางสวนใหแกสมาชิกในระหวางที่ยังเปนสมาชิกได 

คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวน
ระหวางเปนสมาชิกในปถัดไป เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ โดยคำนวณวงเงินการจายในปถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุน 2 ป ทางบัญชีที่ผานมา ซึ่งใหจายไดไมเกินยอดทนุเรือนหุนที่เพิ่มขึ้น  

เมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติแผนการจายเงินคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกแลว สหกรณจะ
จายคาหุนใหสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดที่มีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผานมา 

สมาชิกแตละรายจะไดรับคืนคาหุนไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาหุนที่สมาชิกรายนั้นถืออยู  
ขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาการจายคืนคาหุน ลำดับการจาย และอื่นๆ 

ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนคาหุนบางสวน มีดังนี้ 
  (1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ 
  (2) ตองพนจากงานประจำ 
  (3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณท้ังในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน 
  (4) ไมเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอื่นๆ 
 

หมวด  4 
การดำเนินงาน 

ขอ 12 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจาก
สมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
สมาชิกของสหกรณหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น                 
เปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
และเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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การใหเงินกู 

ขอ 13 การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแก 
(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกำหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและวงเงินใหกู 
หลักประกันสำหรับเงินกู ลำดับแหงการใหเงินกู การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชำระหนี้ 
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทำ
ธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงินกู และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ                 
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก                   
นายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคำขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กำหนดไว 

ขอ 14 วัตถุประสงคแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ
การอันจำเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดำเนินการสอดสอง และกวดขันการใช เงินกูของสมาชิกใหตรงตาม
วัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 

ขอ 15 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 
  (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเปนรีบดวน และ

มีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
  (2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสำหรับใชจาย เพื่อการอัน

จำเปน หรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 

    (3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อ
สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกไดคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุ วัตถุประสงคแตละอยาง
ของเงินกูประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 

ขอ 16 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่
กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกำหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพัก ตองคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดำเนินการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ให

เงินกูนั้น 
(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผูค้ำประกันจะตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ

ชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูค้ำประกันรองขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันใหผูค้ำประกัน
ชำระเปนงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

ขอ 18 ความผูกพันของผูกูและผูค้ำประกัน ผูกูหรือผูค้ำประกันตองรับผูกพันวา ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำตามขอ 34 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ 
ใหสหกรณทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด โดยใหคำนึงถึง
ความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

ขอ 20 วงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกัน ใหที่ประชุมใหญกำหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ ตองเปนไป
ตามทีก่ฎหมายวาดวยสหกรณกำหนดไวและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
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ขอ 21 การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือโดย
วิธีอื่นใดสำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะตองอยูภายในวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปตามขอ 20 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 22 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจำนองซึ่ง 
สหกรณเปนผูจำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผูจัดการรวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณนั้นตอง
ประทับตราของสหกรณเปนสำคัญดวย 

ขอ 23 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการตองดำเนินการในทางอันสมควรเพื่อให
การเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 

(2) การรับจายเงินของสหกรณตองกระทำที่สำนักงานของสหกรณเทานั้น เวนแตมี
กรณีอันจำเปนที่ไมอาจปฏิบัติได ใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติไดตามสมควร 

ขอ 24 การบัญชีของสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการมีหนาที่ทำบัญชีตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สำนักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่น
ที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทำงบการเงินประจำปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดง
สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

ขอ 25 การเสนองบการเงินประจำปตอท่ีประชุมใหญ คณะกรรมการดำเนินการตองนำเสนอ
งบการเงินประจำปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
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คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณเสนอตอ  
ที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจำป และสงสำเนารายงานประจำปกับงบการเงินประจำป 
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อนึ่ง สหกรณตองเก็บรักษารายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำป   
พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สำนักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิก                  
ขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ สหกรณตองจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุนซึ่ง
ทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการ
เกี่ยวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรใหมีขึ้น 

สหกรณตองสงสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกกอนได ณ สำนักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทำงาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ 

ขอ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด โดย
ผูสอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

ขอ 28 การกำกับดูแลสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับคำสั่ง
จากนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ
การดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณระหวางเวลาทำงาน
ของสหกรณ  

ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกใหความ
ชวยเหลือ รวมทั้งใหคำชี้แจงตามสมควร 

ขอ 29 การสงรายการหรือรายงาน สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กำกับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หนวยงานนั้น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนดไว 
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กำไรสุทธิประจำป 

ขอ 30 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิ               
ใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ                     
แหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  

กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรได ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวใหแกสมาชิก แตตองไม เกินอัตราที่กำหนด               
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสำหรับปใดดวยจำนวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นก็ตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว 
    (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางป 
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืน สำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 
    (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 
    (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญเพื่อจายเปน
เงินปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
    (5) เปนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ  
    (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 
    (7) เปนทุนสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ
สิบของกำไรสุทธิ 
  (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 
  (9) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

การใชจายทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกำหนดระเบียบสำหรับ
แตละทุนเปนการเฉพาะ  

ทุนสำรอง 

ขอ 31 ที่มาแหงทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามขอ 30 แลว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกำหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินนั้นสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณ 

จำนวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุความ                
ก็ใหสมทบจำนวนเงินนั้นเปนทุนสำรอง 
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กำไรสุทธิประจำปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร
ตามขอ 30 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนใหนอยลง              
ก็ดี หรือปรากฏวาจำนวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจำนวนดังกลาวใหสมทบ
เปนทุนสำรองท้ังสิ้น 

ขอ 32 สภาพแหงทุนสำรอง ทุนสำรองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรร 
เขาบัญชีทุนสำรองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณไดชำระ

คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก                

ไดชำระคาธรรมเนียมแรกเขาคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำสังกัดหนวยทหารในพื้นที่ มทบ.16 หรือเปน

เจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือ 

ข. เปนขาราชการบำนาญ สังกัด มทบ.16 ซึ่งเคยเปนสมาชิกอยูเดิม  
ค. เปนพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจำสังกัดหนวยทหารในพื้นที่ มทบ.16 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น 

ขอ 35 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 39) ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อถึงสหกรณตาม

แบบที่กำหนดไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตำแหนงไมต่ำกวา หัวหนาแผนก หรือเทียบเทา 
คนหนึ่งรับรองแตถาผูสมัครเปนผูดำรงตำแหนงตั้งแต หัวหนาแผนกขึ้นไป ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามที่กำหนดไวในขอ 34 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิก 

เขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
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ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัครรองขอ 

ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขา
เปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 36 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณ คนละยี่สิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 37 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน
ตามจำนวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 

    (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 38 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกไดและคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะ
ใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะ
จัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกำหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามขอ 34 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อได
ปฏิบัติตามขอกำหนดใน ขอ 35 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ 
ที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 40 การเปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 41 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย 
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบที่สหกรณกำหนด  

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลวก็ตอง
ทำเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว   

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะ
จายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือ
ถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปน
ทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกำหนดในขอ 47 และขอ 48 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กำหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว 

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มี
ชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทำใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกำหนดอายุความ             
ฟองคดีใหสหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำ

โดยประมาท 
(6) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามขอ 34 (3) โดยมีความผิด 
(7) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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ขอ 43 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไมมีความผิด สมาชิก 
ที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามขอ 34 (3) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจาก
สหกรณ ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูเวนแต 

(1) โอนหรือยายไปสังกัดหนวยที่มิใชหนวยขึ้นตรงของกองทัพบก 
(2) ออกจากราชการเปนขาราชการบำนาญ ที่ไมไดสังกัด มทบ.16  

ความเปนสมาชิกตามวรรคแรกสมาชิกยังคงปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณเชนเดียว 
กับสมาชิกอื่น 

ขอ 44 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน
เงินกูอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึง
ใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 45 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้

(1) ขาดชำระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 

(2) นำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 
(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสำหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ

เมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน            
ตอสหกรณอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสีย                
ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน
นี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการ                  
ที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ                      
ผูตรวจสอบกิจการหรือคณะผูตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ  
คำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนที่สุด 
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ขอ 46 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิก  ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว 

ขอ 47 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ
คืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจาย
คืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นป                 
ทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ  

ถาในปใดจำนวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง 
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืนคา
หุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดออกจากงานประจำตามขอ 34 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับ
ฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42 (6) และ (7) นั้น สหกรณจะจาย      
คาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน
เวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจาย
คาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืน             
ตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แลวนำมาเฉลี่ยโดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ   

เมื่อสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคำนวณ
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน                   
ที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
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ขอ 48 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกตามขอ 47 นั้น ใหสหกรณหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 

ขอ 49 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม  กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม  การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุม  การดำรงตำแหนง  การพนจากตำแหนง  
และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ 

ขอ 50 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจำกัดเพียงไมเกิน
จำนวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 51 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจำ 

ขอ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย ไดแก 
      ก. เปนทหารกองประจำการที่มีสังกัดอยูในพื้นที่ มทบ.16 
 ข. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ 
 ค บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 34 (3)   
(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
(5) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น 

ขอ 53 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กำหนดไว โดยใหยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิก ตามขอ                 
52 (2) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กำหนด
ในขอ 52 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 54 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละยี่สิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ
สหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 
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ขอ 55 การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน แตตองไมเกิน
หนึ่งในหาของหุนที่ชำระแลวทั้งหมด 

การถือหุ นแรกเข า การชำระคาหุ น การแจงยอดจำนวนหุ น และอื่น ๆ ให เปนไปตามความ                    
ในขอบังคับ หมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม สำหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 56 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่
ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
                                (1) รับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณเฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย 

                       (4) ถือหุนในสหกรณไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจำนวนหุนที่ชำระแลว ทั้งหมดที่สหกรณ 
      มีอยูในขณะนั้น และมีความรับผิดชอบเพียงไมเกินเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบ
      มูลคาหุนที่ตนถือ 
                       (5) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภท ไมเกินรอยละเกาสิบของมูลคาหุน 
                           และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นที่อยูในเวลานั้น   
                (ข)  หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิ ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1)   ไมมีสิทธินับชื่อเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
(2)  ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
(3)  ไมมีสิทธิเปนกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

ขอ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
ขอ 58 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแก
ความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบ 
ที่สหกรณกำหนด 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลว ตองทำ
เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
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เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงนิปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่
ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวน
ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกำหนดในขอ 62 และขอ 63  

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กำหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสำเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย                        
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายใน
สี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทำใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกำหนดอายุความฟองคดีให
สหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 59 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำ

โดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 52 
(7) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 60 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ
ได โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 61 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ
เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ ไมวา

โดยประการใด ๆ 
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เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกลาวขางตน และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวน
กรรมการดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 62 การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 59 (1) (2) (4) (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบ
มีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ย
คืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวยใน
เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จำนวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 59 (3) สหกรณจะจายคาหุน 
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 59 (4) (7) (8) และ (9) นั้น  สหกรณ
จะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก
สมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่        
ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุน               
จายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแลวนำมาเฉลี่ยโดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ 

เมื่อสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคำนวณ
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน                   
ที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
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ขอ 63 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจำนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 62 นั้น ใหสหกรณหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 64 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ ไมวา เพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 65 การประชุมใหญสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญสามัญไดดังนี้ 
ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ

สหกรณ 

ขอ 66 การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญไดดวยเหตุดังนี้ 
(1) คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดเม่ือมีเหตุ 

อันสมควร  
(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

  (3) สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุนที่ชำระแลว เพื่อพิจารณาแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน และตองเรียกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
  (4) สมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอย
กวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

คณะกรรมการดำเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับ 
คำรองขอ ถาคณะกรรมการดำเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาว                
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 67 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาแปดพันคนใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 68 การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงผูแทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และใหดำเนินการเลือกตั้ง

ตามระเบียบของสหกรณ 
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทำในที่ประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือ
ตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 
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(3)  ใหที่ประชุมกลุมดำเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจำนวนสมาชิก
ยี่สิบคน ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน ในจำนวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) เปนผูแทนสมาชิกโดยตำแหนง โดยใหนับรวมอยูในจำนวน
ผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกตั้งได อนึ่ง จำนวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตำแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตำแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 69 การพนจากตำแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนง เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 70 ตำแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตำแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทำใหจำนวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึง 
สามในสี่ของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดำเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบ 
ตามจำนวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตำแหนงไดเพียงเทาที่กำหนดเวลาที่ผูซึ่ง 
ตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

ขอ 71 การแจงกำหนดการประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด
วัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และอาจแจงสมาชิกใหทราบ               
ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได  ท้ังนี้ ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อ                 
ในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา                  
ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย   

ขอ 72 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย
ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ    
 ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอำนาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 
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ขอ 73 การเรียกประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 72 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญ
ที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปน
องคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมี
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 72 วรรคแรก   
กใ็หงดประชุม 

ขอ 74 อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการของสหกรณ ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก
สหกรณ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจำป และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ 
(5) กำหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอื่นของผูตรวจสอบ

กิจการ 
(6) กำหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ หรือแผนปรับปรุง

การดำเนินงานของสหกรณ หรือแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก 
(8) กำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
(9) แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ 
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน

สหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
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(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทำเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกำหนดใหเปนอำนาจของผูใดเปน
การเฉพาะ 

 

หมวด 8 
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการ 
ขอ 75 คณะกรรมการดำเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีก สิบสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก โดย
กรรมการอยางนอย หนึ่ง คน ตองเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร
อยางใดอยางหนึ่ง หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทำโดยวิธี เปดเผย และใหกรรมการดำเนินการ
เลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง 
และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ 
หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 76 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันกระทำโดยประมาท 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ 

เอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่
(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน

จากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาที ่
(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(6) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรง
ตำแหนงนั้น 
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(7) ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดำเนินคดี
ในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทำใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดให
ชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย 

(8) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอด
ถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่ง
อยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนง
ดังกลาวแลวหรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี 

(9) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน 

(10) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(11) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ

ที่สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 
(12) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป 

หรือเปนผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 
(13) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของ

บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้น 

(14) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

ขอ 77 อำนาจหนาที่ของกรรมการดำเนินการแตละตำแหนง 
(ก)  ประธานกรรมการ มีอำนาจหนาที่ดังนี ้

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู
ในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้ 
(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
(ข)  รองประธานกรรมการ มีอำนาจหนาที่ดังนี ้

(1) ปฏิบัติการในอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตำแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
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(ค) เลขานุการ มีอำนาจหนาที่ดังนี ้
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แลวแตกรณี 
(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 
(ง) เหรัญญิก มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมายขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ 

ขอ 78 กำหนดเวลาอยูในตำแหนง คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ
สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ 
ใหกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการ
ดำเนินการที่อยูในตำแหนงจนครบวาระออกจากตำแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง
ตามวาระ ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทน
ตำแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

กรรมการดำเนินการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 

กรณีตำแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงประสงคจะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตำแหนงกรรมการดำเนินการเดิมของตน
เสียกอนและใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดำเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และใหนำความในวรรคแรก
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 79 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออก

ตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

                               (4) มีลักษณะตองหามตามขอ 76  
(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 

  

 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด                หนา  25 
************************************************************************************* 
 

พล.ท.                                      พ.อ. 
 



~ 

(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (6) อุทธรณตอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม 
(7) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูทั้งหมด           
ในขณะนั้นยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดำเนินการรายนั้นตองพนจากตำแหนง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงทั้ งคณะ                        
ใหที่ประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 

ขอ 80 ตำแหนงกรรมการวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการ
วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 79 (6) ) ใหกรรมการดำเนินการที่ยังดำรง
ตำแหนงอยูดำเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน
ในตำแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม 
กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหนงอยูจะประชุมดำเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน 
เปนตำแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทำหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุม
ใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหนาที่
แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหนงที่วาง ใหอยูในตำแหนงได
เพียงเทากำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

ขอ 81 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 
กิจธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่อง 
ที่สำคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตองมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 82 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
กับทั้งในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
  

 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด                หนา  26 
************************************************************************************* 
 

พล.ท.                                      พ.อ. 
 



~ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
อยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

(2) จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 

(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณโดยอยางนอย
จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งรายงานผล การดำเนินการ
ดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ 

(4) กำกับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
กิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(5) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(6) กำกับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยาง

รวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอืน่และ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัต ิ

(8) พิจารณาแตงตั้งและกำหนดอำนาจหนาที่ของอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจำเปน 
           (9) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อแสดง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได 

(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ 

(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน
ของสหกรณ 
                                (12) พิจารณาดำเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(13) ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำ
ประกันในฐานะสวนตัว 

(14) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(15) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจำป

และรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
(16) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญ 
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(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณ ใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ                                 
 (18) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการ
เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น 
                          (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหนาที่ในการดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ                 
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 (20) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำงานเพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ 

(21) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกำหนดคาตอบแทนของผูจัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(22)  พิจารณากำหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 
(23) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(24) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกำหนด

คาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
(25) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และ

บรรดาอุปกรณดำเนินงานของสหกรณ 
(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ 

ความเห็นของผูจัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
(27) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน

สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(28) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี 
(29) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอม

ความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(30) พิจารณาแตงตั้งผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ

ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ให
เปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกำหนดไว 

ขอ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำ
การหรืองดเวนกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทำใหเสื่อม
เสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณ
ไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
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คณะกรรมการอื่น 

ขอ 84 คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
จากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน เจ็ด คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเปนกรรมการอำนวยการ และใหคณะกรรมการดำเนินการ
ตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 

คณะกรรมการอำนวยการใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการ
อำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตองมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 85 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ใหคณะกรรมการอำนวยการ เปน 
ผูดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ  
ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ

(7) จ ัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ เสนอตอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
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(8)  ทำนิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 

ขอ 86 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจาก
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน เจ็ด คน โดยใหมีตำแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ  
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ขอ 87 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอำนาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ  
รวมทั้งขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 
 (2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกำหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กำหนดในสัญญา 
 (4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลา

การสงเงินงวดชำระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือ
พิจารณาวาตกเปนผูผิดนัดชำระหนี้ตามขอ 76 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจำทุกเดือน 

ขอ 88 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งฝายจัดการ
พิจารณาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน หา คน โดยใหมี
ตำแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยู ในตำแหนงได เท าที่ กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 89 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธมีอำนาจและหนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก
และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักการ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้ง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดำเนินงานของสหกรณอื่นทั้งใน

และนอกประเทศ เพื่อนำตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแกสมาชิก
ตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ 90 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเปนแกการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมี
คำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถือวาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ 

ขอ 91 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดำเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน หา คน โดยมีตำแหนงประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 

ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 
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ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ขอ 92 อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีอำนาจและหนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
ในสวนที่เกีย่วของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี ่ยงเพื ่อเสนอตอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัต ิ

  (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
  (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไขตลอดจนปจจัยและปญหาที่มนีัยสำคัญ

ใหแกคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินกิจการของสหกรณ 
  (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบ

โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำป 
  (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
ขอ 93 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งกรรมการดำเนินการ

เปนคณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน  หา คนและตองไมมีกรรมการดำเนินการที่เปนคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยมีตำแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั ้งบุคคลภายนอกที ่เปนผู ทรงคุณวุฒิเปนที ่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได 

คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
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ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ขอ 94 อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจ
และหนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ 
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปให
สอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

  (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

  (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
  (5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป 
  (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 95 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ                 
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง       
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม
ตามลำดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ              
ถอดถอน คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการเปน
ประธานในที่ประชุม  
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 96 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไมได 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง 
ในเรื่องนั้นไมได 

ขอ 97 การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือ
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

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

การอื่นใดที่ขอบังคับนี้กำหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะ ก็ใหถือปฏิบัติเปนไปตาม
ขอกำหนดนั้น 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง 
ในเรื่องนั้นไมได 

รายงานการประชุม 

ขอ 98 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ 
หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตองจัดทำใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสิบวัน 
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หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 99 การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของ
สหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11) (12) และ (13) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจาง
ผูจัดการตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกัน
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่  
ดังกำหนดไวในขอ 101 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกำหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก
ตำแหนงของผูจัดการ 

ขอ 100 การดำรงตำแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผูจัดการไดสองวิธี คือมีกำหนดระยะเวลา
จางหรือไมมีกำหนดระยะเวลาจางก็ได 

ขอ 101 อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอำนาจหนาที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจำนวนหุน จายคืนคาหุนและ
ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคำขอกู จายเงินกู จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน   

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกำหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
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(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงาน 
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ 

สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดำเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการกำหนด 
(18) ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำ

ประกันในฐานะสวนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทำเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ 102 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

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

และกฎหมายสหกรณกำหนด 
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(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือครบกำหนดตามสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึง
กำหนดกอน และใหพนจากตำแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทำการหรือละเวนการกระทำการใด ๆ อันอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก
ประชาชนหรือไมเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ 103 การลาออกจากตำแหนงผูจัดการ ใหผูจัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออก
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการลาออกนั้น 
 ขอ 104 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตำแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้ง
ใหผูใดดำรงตำแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ 
หรือผูชวยผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 105 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดำเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   

ตลอดจนจัดทำงบการเงิน ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 106 เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตำแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ

แตงตั้งเจาหนาที่อื่นตามความจำเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม
ตามขอ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือ

เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ 

หมวด 10 
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 107 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาของสหกรณ เพื่อใหความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ จำนวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ของผูทรงคุณวุฒิที่เปน            
ที่ปรึกษาซึ่งจะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอท่ีประชุมใหญ และจะตองแสดง
ไวในรายงานประจำปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ 108 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเปน                     

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานการเงิน การบัญชี                        
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ สาขาใดสาขาหนึ่ง   
หรือ มีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่น
ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวน หนึ่ง คน 
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ขอ 109 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับ
สมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือก 
ผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด เพื่อ
นำเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปน 
ผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหผูที่
ไดรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวน หนึ่ง คน  

กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 111 (2) (3) (4) 
หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 

ขอ 110 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา 
1 ป บัญชีสหกรณ เมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน  

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจากผู
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหนงของผูแทน
ตอเนื่องจากผูที่ตนมาดำรงตำแหนง    

ขอ 111 การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน 
ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) พนจากตำแหนงตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดำเนินการและใหมี

ผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติรับทราบ 
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล   
     (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 
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ขอ 112 อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ

การดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ

ในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน 
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่

นายทะเบียนสหกรณกำหนด 
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ สำนักงาน

สหกรณจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ กำหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 

วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไป

อยางเหมาะสมและคุมคา   
(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณในการพิจารณาแกไข ขอสังเกต

หรือขอบกพรองเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไดรับแจงจากสำนักงานสหกรณจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณ หรือผูสอบบัญช ี
(6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดาน                      

ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

                           (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง 

และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับ
ทราบเปนประจำทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

      (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการ
วางกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผล

การตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงดาน

สินเชื่อ ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน 
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสหกรณเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว 

       (6.3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ

เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเปนไปตามนโยบายดาน
สินเชื่อที่วางไว สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถ

ชำระหนี้ไดตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบายดาน

สินเชื่อและหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวง 
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     (6.4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุนของสหกรณตองอยู
ภายใตนโยบายที่กำหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดำเนินการภายใตเกณฑที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
     (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความ
เสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ การดำรงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การฝาฝนระเบียบคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ 
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญ 

ขอ 113 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู ตรวจสอบกิจการมีหนาที ่รายงานผลการ
ตรวจสอบ เปนลายลักษณอักษรประจำเดือนและประจำป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกต
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนที่ผานมาเขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจำปเสนอตอที่ประชุมใหญ
ของสหกรณดวย 

กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการ
ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณอยาง
รายแรง ใหแจง 

ผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสง
สําเนารายงานดังกลาวตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผล                  
การติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

ขอ 114 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหายผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรอง
ของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น 
 การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ    
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ขอ 115  สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการดังนี้ 
(1) อำนวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคำชี้แจง

ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ 
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณทุกครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อให             
การดำเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

หมวด 11 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 116 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทำไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ตองกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจง             

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูท้ังหมดในขณะนั้น   

กรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการ 
กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทำได โดยตองระบุขอความ               
ที่ขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทำไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมี
องคประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณ ี

(4) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกำหนดระเบียบ 
หรือคำสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนำความที่ไดกำหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของ
ถือปฏิบัติ 
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หมวด 12 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 117 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่กำหนดระเบียบ 
ตาง ๆ เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(4) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอื่น 
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(8) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษา 
(12) ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก  
(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง

จะใชบังคับได  
สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลว ใหสงสำเนาใหนายทะเบียน

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ 118 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 17 และขอ 117 (5) (6) แตมิไดรับ
ชำระตามเรียก คณะกรรมการดำเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ 

ขอ 119 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี ่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด ให
คณะกรรมการดำเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคำวินิจฉัย และใหสหกรณถือ
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 

ขอ  120 ทรัพยสินของสหกรณ การจำหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญดวย 
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การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 121 การจำหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชำระ
บัญชีโดยจำหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย
และชำระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชำระ
บัญชีจายตามลำดับ ดังตอไปนี ้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชำระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด 
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 30 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจำนวนเงินกำไรสุทธิที่
สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 30 (4) ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ขอ 122 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกำหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณมา
ใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 123 นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ 

ถือใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกำหนดระเบียบขึ้น
ถือใชใหมตามขอบังคับนี ้
 

 
 
      
 
 
 

 
 
 

เหตุผล  ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน 
 1. เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  

 2. เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ 

    สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 
3. เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานสหกรณ 
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คำรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 
 

“ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” 
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