
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด 

พ.ศ. 2544  
……………………. 

 

ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากดั เม่ือวนัท่ี 18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ  โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมเสียทัง้หมด  และให้ใช้ข้อบังคับ 
ฉบบันีแ้ทน  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดงันี ้
 ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากดั พ.ศ. 2544” 
 ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ให้ยกเลิกข้อบงัคบัสหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อนข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบับนี ้นับแต่วันท่ีข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี ้
มีผลบงัคบัใช้ 

 

หมวด 1 
ช่ือ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 

 

ข้อ 1  ช่ือ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 
  ช่ือ   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากดั 
                THE  COMPTROLLER  GENERAL’ S  DEPARTMENT  
                                                             SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE  LIMITED 
  ประเภท             สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ท่ีตัง้สํานกังาน              กรมบญัชีกลาง  ถนนพระราม 6   แขวงสามเสนใน    
                                                             เขตพญาไท    กรุงเทพมหานคร 
 สหกรณ์อาจย้ายท่ีตัง้สํานกังานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ   และให้ปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของสหกรณ์เดิม  สํานกังานส่วนราชการสหกรณ์ และท่ีว่าการอําเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตัง้อยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั และให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัในการประชมุใหญ่คราวต่อไปด้วย 
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ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันี ้
   รูปนกวายภุักษ์อยู่ภายในวงกลม  และมีข้อความท่ีเป็นช่ือสหกรณ์     
                          ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง  และวนัจดัตัง้  23  มิถนุายน  2529  

อยู่ภายในวงกลมด้วย 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 2  วัตถุประสงค์  สหกรณ์นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อต่อไปนี  ้
  (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้  
ในทางอนัมัน่คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(4) จดัหาทนุเพ่ือกิจการตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(7) ซือ้หุ้นของธนาคารซ่ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซือ้หุ้นของชมุนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(9 )  ซื อ้หุ้ นของสถาบัน ท่ี ประกอบธุรกิจ อันทําให้ เกิดความสะดวกหรือส่ง เสริ ม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(10)   ซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11)   ออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(12)   ฝากหรือลงทนุอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

แห่งชาติกําหนด 
(13)   ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(14)   ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(15)   ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ  

สหกรณ์อื่นเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(16)   กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น  รวมถึง ซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง กู้  ยืม เช่าหรือให้เช่า 
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เช่าซือ้หรือให้เช่าซือ้  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจําหน่าย  จํานองหรือ             
รับจํานอง  จํานําหรือรับจํานําด้วยวิธีอื่นใด  ซ่ึงทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก         

(17)   ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18)   ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ         

หรือบคุคลอื่นใด 
(19)   ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรือเน่ืองในการจดัให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค ์

ของสหกรณ์ 
 

หมวด 3 
ทนุ 

 

 ข้อ 3  ที่มาของทนุ     สหกรณ์อาจหาทนุเพ่ือดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทนุสํารองและทนุอื่น  ๆ  
(5) รับเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

 

หุ้น 
 

 ข้อ 4  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากดัจํานวน  มีมลูค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ 5  การถือหุ้น     สมาชิกทกุคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก
ตามอตัราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน    ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา  และเงินท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน  หรือค่าจ้างประจํา  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสงักดั    และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ   ซ่ึงสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   
หรือจะขอซือ้หุ้นเพ่ิมขึน้อีกเม่ือใดก็ย่อมทําได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ   
แต่จํานวนหุ้นทัง้หมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิน้สุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือ             
ชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีข้องสมาชิกนัน้ 
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 ข้อ 6  การช าระค่าหุ้นรายเดือน     การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้  ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน  เว้นแต่สมาชิกซ่ึงออกจาก
ราชการแล้วและไม่ได้รับเงินได้เป็นรายเดือน   หากประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไปก็ให้นําเงินสดมาชําระแก่  
สหกรณ์ภายในวนัสิน้เดือนของทกุเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า                    
สมาชิกนัน้ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่เกิดขึน้ด้วยเจตนาอนัไม่ 
สจุริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนญุาตให้สมาชิกนัน้มิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ 7  การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน    สมาชิกท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบส่ีเดือน    
หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาทแล้ว  และไม่มีหนีสิ้นกบัสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุ้ นรายเดือนก็ได้  โดยแจ้ง
ความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  สมาชิกผู้ใดประสงค์จะลดหรือเพ่ิมจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่ในปีหน่ึง ๆ จะลดและเพ่ิมการถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน 2 ครัง้  

ข้อ 8  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น      สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ว  
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทกุสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 

 ข้อ 9  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก  หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบสหกรณ์ 
 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก  ดอกเบีย้ การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงนิกู้ 
 

 ข้อ 10  การให้เงนิกู้   เงินกู้นัน้อาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนัน้   ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ได้ตาม  
ข้อบงัคบันีแ้ละตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้
หลกัประกนัสําหรับเงินกู้   ลําดบัแห่งการให้เงินกู้   การกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินกู้   การส่งเงินงวดชําระหนี ้
สําหรับเงินกู้   การควบคมุหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้ แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
สหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอกู้ เงินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
 ข้อ 11  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้       เงินกู้ ซ่ึงให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ  จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพ่ือการอนัจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขนัการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ท่ีให้เงินกู้นัน้ 
 ข้อ 12  ประเภทแห่งเงนิกู้    สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดงัต่อไปนี ้
  (1) เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน  และมี  
ความประสงค์ขอกู้ เงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้ เพ่ือเหตนุัน้ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) เงินกู้สามญั ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้ เงินสําหรับใช้จ่าย เพ่ือการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกนัน้ได้  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
  (3) เงินกู้ พิเศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกู้ พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้กู้ ต้องระบคุวามมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี ้
ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และต้องมีหลกัประกนัตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13  ดอกเบีย้เงนิกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทท่ีให้แก่สมาชิก   ในอัตราตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้   ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้ กู้ จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
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 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกู้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน  
โดยสิน้เชิง  พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทันที  โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้  และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้ นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย 

ท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง      

และผู้กู้ มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชําระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
ในกรณีท่ีผู้คํา้ประกนัจะต้องรับผิดชําระหนีแ้ทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถชําระ

หนีสิ้นนัน้โดยสิน้เชิงได้  เม่ือผู้คํา้ประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คํา้ประกันชําระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้   แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ    
 ข้อ 15  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน   ผู้ กู้ หรือผู้คํา้ประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 31(3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้สหกรณ์ทราบและจดัการชําระหนีสิ้นซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน  (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็น
สมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 
 

การฝากหรือการลงทนุของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 16  การฝากหรือการลงทนุของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด         
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะ
ได้รับ 
 

การกู้ ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน 
 

 ข้อ 17  วงเงินกู้ ยืมหรือการค า้ประกัน      ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ ยืม  หรือการ 
คํา้ประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ  ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังว่านีต้้อง  
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าที่ประชมุใหญ่ยงัมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ ยืมหรือ
การคํา้ประกนัสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกนัสําหรับปีก่อนไปพลาง  
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 ข้อ 18  การกู้ ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน       สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน          
หรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใช้เป็นทนุดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร  ทัง้นี ้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกนัประจําปีตามข้อ 17  
 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 19  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์   การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคบันี ้ ให้ปฏิบตัิดงันี  ้
  (1)  หนังสือกู้ ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้ กู้ ยืม  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้     การจํานอง                  
ซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้ จํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ ท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย กบัผู้จดัการ  รวมเป็นสองคน 
  (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทัง้ปวง  นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี ้    
จะต้องลงลายมือช่ือของผู้จดัการ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนงัสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  เช็ค  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  และ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นัน้  ต้องประทบัตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคญัด้วย 

ข้อ 20  การเงนิของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จดัการ  ทัง้นี ้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 21 การบญัชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัให้มีการทําบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
 ให้บนัทึกรายการในบญัชีเกี่ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนัน้   สําหรับเหตุอื่นท่ี  
ไม่เกี่ยวกบักระแสเงินสด  ให้บนัทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนัน้  และการลงบญัชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบรูณ์โดยครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จดัทํางบดลุอย่างน้อยครัง้หน่ึงทกุรอบสิบสองเดือน  อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ  
สหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หนีสิ้น  และทุนของสหกรณ์กับทัง้บัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบ 
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ   ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ของทกุปี 
 ข้อ 22  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซ่ึงผู้ สอบ
บญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนมุตัิในท่ีประชมุใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่   วันสิน้ปีทาง
บญัชี 
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 ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี  แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อ  
ท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล  และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน  
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชมุใหญ่ 
 อน่ึง  ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมทัง้ข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานกังานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดไูด้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 23 ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชมุ  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้ 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน  
นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 
 ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน 
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางานแต่จะดบูญัชีหรือทะเบียนเกี่ยวกบัเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้  และได้รับอนญุาตจากผู้จดัการก่อน 

 

การตรวจสอบบญัชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 

 ข้อ 24  การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  โดยผู้สอบบัญชี
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ 
 ข้อ 25 การก ากับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการ 
สหกรณ์  ผู้สอบบญัชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนงัสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ ตรวจสอบกิจการ  ผู้ จัดการ  เจ้าหน้าท่ี  
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกบัการดําเนินงาน  หรือรายงานการประชมุได้  และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
 ทัง้นี ้ ให้ผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชีแ้จง
แก่ผู้บริหารตามสมควร 
 ข้อ 26  การส่งรายการหรือรายงาน   ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ  
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้กําหนด 
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ก าไรสุทธิประจ าปี 
 

 ข้อ 27  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เม่ือสิน้ปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน            
การสอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยก ว่า 
ร้อยละสิบของกําไรสทุธิและเป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ  
แต่ต้องไม่เกินอตัราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
 กําไรสทุธิประจําปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้  ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดงัต่อไปนี ้

(1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้ นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนดใน  
กฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม  
(4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่ายสําหรับปีนัน้ก็ต้องไ ม่เกินอัตรา
ดงักล่าวมาแล้ว                                     

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้า
ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตัง้แต่เดือนนัน้  ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันท่ี
ห้าของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แต่เดือนถดัไป 
       (2)  เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธรุกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนดัการส่งเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับ
ปีนัน้ 

(3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสทุธิ 
(4) เป็นทนุรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามท่ีมีอยู่ในวนัสิน้ปีนัน้  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชมุใหญ่   เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

(5)  เป็นทนุเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสทุธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
           (7) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เ กิน         
ร้อยละสิบของกําไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้สํานกังานหรือทนุอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 
(9) กําไรส่วนท่ีเหลือ  (ถ้ามี) ให้จดัสรรเป็นทนุสํารองทัง้สิน้ 
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ทนุส ารอง 

 

 ข้อ 28 ที่มาแห่งทนุส ารอง   นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน 
หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์   ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนัน้เป็นทนุสํารองของสหกรณ์ 
 อน่ึง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายให้แก่บุคคลใดก็ตาม      ถ้าไม่มีการเรียกร้อง จนพ้นกําหนด 
อายคุวามก็ให้สมทบจํานวนเงินนัน้เป็นทนุสํารอง 
 กําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตาม 
ข้อ 27  หากท่ีประชมุใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร  หรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี  
ยอดเงินจํานวนดงักล่าวให้สมทบเป็นทนุสํารองทัง้สิน้ 
 ข้อ 29 สภาพแห่งทนุส ารอง   ทนุสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้  หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 
 ทนุสํารองนีจ้ะถอนจากบญัชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทนุอันหากบังเกิดขึน้  หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี
ทนุสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

หมวด 5 
สมาชิก 

 

 ข้อ 30  สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นีค้ือ 
           (1)  ผู้ ท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผู้ ซ่ึงจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ 
ได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 31   คุณสมบติัของสมาชิก   ภายใต้บงัคบัข้อ 43  สมาชิกต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ 
 
 
 

                                                     


 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
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(3)  เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมบัญชีกลาง  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จํากัด  หรือ เป็นข้าราชการหรือลูก จ้างประจําสังกัด สํานัก
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือสงักดัสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 

(4)  เป็นผู้ มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 32   การเข้าเป็นสมาชิก     ผู้ สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ  36)  ต้องยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนด
ไว้โดยต้องมีผู้บงัคบับญัชาของผู้สมคัรในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า ระดบั 6 คนหน่ึงรับรอง แต่ถ้าผู้สมคัรเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งตัง้แต่ระดบั 6  ขึน้ไป  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 31  ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ก็ให้แจ้งผู้สมคัรนัน้ลงลายมือช่ือของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกบัชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เม่ือผู้ สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือวินิจฉยัชีข้าด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดงัว่านีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชมุ 
 ข้อ 33  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ 20 บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก     ผู้ เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกบัชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน  เม่ือได้ปฏิบตัิดงันีแ้ล้วจึงจะถือ
ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

(1)  เข้าร่วมประชมุใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
(3)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ 
(4)  ได้รับบริการทางธรุกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5)  สิทธิอื่น ๆ  ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี ้
(1)  ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(2)  เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
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(4) สอดส่องดแูลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

 ข้อ 35 สมาชิกย้ายสังกัด   สมาชิกท่ีย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะ
สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงตัง้ขึน้ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นัน้มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนัน้มีความประสงค์จะ
โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นีไ้ปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จดัการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี) ท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 36  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น       สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซ่ึงย้าย  หรือโอน 
มารับราชการในสงักดัตามข้อ 31 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  
เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34  ทัง้ นี ้                
เม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นีเ้สร็จสิน้แล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบตัิเกี่ยวกบัหนีสิ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์                                                 
 ข้อ 37 การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่   สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ 
สญัชาติและท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ 38 การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกจะทําเป็นหนงัสือตัง้บุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพ่ือให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนัน้  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตัง้ผู้ รับโอน
ประโยชน์ดงัว่านีต้้องทําตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว  ก็ต้องทํา
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เม่ือสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิก              
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตัง้ไว้  หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐาน
มาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนัน้  ทัง้นี ้
ตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้  
แสดงว่าสมาชิกนัน้ ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย   เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการได้  
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พิจารณาและอนมุตัิแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบห้าวนั  ในกรณีผู้ มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จดัทําให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี   เม่ือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โ อนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น             
ทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ 39  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถกูออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 40 การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผู้ไม่มีหนีสิ้นอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้คํา้ประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือ  
คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบด้วย 
 ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึง          
อย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
                   (2)  ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด    ทัง้นี  ้          
โดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้กู้ เงินนัน้ 
(4)  ไม่จดัการแก้ไขหลกัประกนัสําหรับเงินกู้ ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่  

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชําระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ  
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(6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกบัหนีสิ้นของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  หรือเม่ือ
จะก่อความผูกพันในหนีสิ้นต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้คํา้ประกัน  หรือเม่ือมีความผูกพันในหนีสิ้นต่อ 
สหกรณ์อยู่แล้ว 

(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์หรือ
ของท่ีประชมุท่ีตนสงักดั  หรือ ประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้เห็นว่าไม่ซ่ือสตัย์สจุริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์
หรือทําให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี ้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่
ทัง้หมดในขณะนัน้แล้ว  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ ท่ีประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออกคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่  
ให้เป็นท่ีสดุ                                                               

ข้อ 42 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตใุด ๆ  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่เหตุ
ออกเพราะตาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้  
ล้มละลาย      ถ้ามิได้ลาออกจาก  สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเม่ือมีหนีสิ้นไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่านัน้อาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 44  การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 39 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนัน้มี
อยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้ มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที             
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ปีทางบัญชี              
ท่ีออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วย  ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไร
สทุธิประจําปีนัน้แล้วก็ได้สดุแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 

                                                     


  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 4 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
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 ถ้าในปีใด  จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง             
ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัต้นปีนัน้  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยไม่มี
ความผิดนัน้  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 39 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  
เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย  
ล้มละลาย 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ีพ้น
จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืน
แก่สมาชิก โดยนําทนุเรือนหุ้นทัง้หมดหกัด้วยขาดทนุสะสมคงเหลือและหนีสิ้นทัง้สิน้แล้วนํามาเฉล่ียโดยใช้            
จํานวนหุ้นทัง้สิน้เป็นฐานในการคํานวณ 
 เม่ือสหกรณ์มีการคํานวณมลูค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องคํานวณมลูค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และมลูค่าดงักล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทนุสะสม 
 ข้อ 45  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 44 นัน้  สหกรณ์มีอํานาจหกัจํานวนซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

             ความรับผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์                  
 

ข้อ 46 ความรับผิดของสมาชิก    สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบมลูค่าที่ตนถือ 

 

หมวด  5/1 
สมาชิกสมทบ 

 

ข้อ 46/1 สมาชิกสมทบ   คือ ผู้ มีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆของสหกรณ์ โดยสหกรณ์                  
จะพิจารณารับสมคัรสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควรและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 46/2 สมาชิกสมทบ   ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

                                                     


 กําหนดเพ่ิมขึน้โดย ข้อ 5 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 
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(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ 
(3) เป็นพนกังานราชการสงักดักรมบญัชีกลาง 
(4)  เป็นผู้ มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 46/3 การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า ระดับ 6              
หน่ึงคนและสมาชิกสหกรณ์อีกหน่ึงคนรับรอง 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผู้ สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ใน            
ข้อ 46/2 ทัง้เห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้ สมัครได้ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบตัิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 46/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวนัท่ียื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกจํานวนเงิน 20 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

ข้อ 46/5 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ี             
ไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์  

สมาชิกสมทบมีสิทธิและไม่มีสิทธิดังนี ้
 (1) สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินและกู้ เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธินบัช่ือและออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่

วิสามญั  และเป็นกรรมการดําเนินการ 
สมาชิกสมทบมีหน้าที่ดังนี ้
 (1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 
 (2) ส่งเสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
 (3) สอดส่องดแูลกิจการของสหกรณ์ 
 (4) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 
 
 
 
 
 

                                                     


 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ 46/6 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถกูออกจากงานประจําตามข้อ 46/2(3) 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 46/7 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก            
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 46/8 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตใุดๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 
(2) มีพฤติการณ์ใดๆ  อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ 

หรือทําให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
(3) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ

ผิดนดัการส่งเงินงวดชําระหนีด้งัว่านัน้สามคราวสําหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
(4) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนีสิ้นของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

หรือเม่ือจะก่อความผูกพันในหนีสิ้นต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือเม่ือมีความผูกพันในหนีสิ้นต่อสหกรณ์              
อยู่แล้ว 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี ้
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการ  
ท่ีมีอยู่ทัง้หมดในขณะนัน้ ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกสมทบนัน้ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 46/9 สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

ข้อ 46/10 การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนงัสือตัง้บคุคลหน่ึงหรือหลายคน 
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตัง้ผู้ รับ
โอนประโยชน์ดงัว่านีต้้องทําตามลกัษณะพินยักรรม 
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ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว           
ต้องทําเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ี
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตัง้ไว้ ห รือถ้ามิได้ตัง้ไว้ก็ให้คืนแก่บุคคล                    
ท่ีได้นําหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้ มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดงักล่าวนัน้ ทัง้นีต้ามข้อกําหนดในข้อ 46/11 และข้อ 46/12  

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด
หน่ึง ปีนับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตาย  หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์โดยให้แนบสําเนามรณะบัตร ท่ี                  
ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกสมทบนัน้ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย                   
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน           
ส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้ มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ ท่ีมีช่ือเป็นผู้ รับโอน
ประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เม่ือพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดี                      
ให้สหกรณ์โอนเงินจํานวนดงักล่าวไปสมทบเป็นทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

ข้อ 46/11 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 46/6(1)(2)(3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกสมทบมี
อยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้ มีสิทธิได้รับ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิน้ปีทางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วย ในเม่ือ                     
ท่ีประชมุใหญ่มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีนัน้แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นั น้ 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัต้นปีนัน้  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปนีน้ัน้ไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม่   
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/6(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้ น            
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/6(5)(6) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย              
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ 
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ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตัง้แต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิน้ปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนัน้ภายหลังท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้  สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการคืนค่าหุ้ นแก่สมาชิก
สมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนําทุนเรือนหุ้ นทัง้หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ้น         
ทัง้สิน้แล้วนํามาเฉล่ียโดยใช้จํานวนหุ้นทัง้สิน้เป็นฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการคํานวณมลูค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องคํานวณมลูค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และมลูค่าดงักล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทนุสะสม 

ข้อ 46/12 การหกัจ านวนเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 46/11 นัน้ สหกรณ์มีอํานาจหกัจํานวนเงิน ซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน 

ข้อ 46/13 ความรับผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์    สมาชิกสมทบมีความรับผิดจํากัดไม่เกิน 
จํานวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใช้ไม่ครบมลูค่าที่ตนถือ 

ข้อ 46/14 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบยีนสมาชิก  สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตใุด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ 47  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงครัง้ภายใน
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 48  การประชุมใหญ่วิสามัญ    คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใด
ก็ได้  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุน
เกินกึ่งของจํานวนทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าห น่ึงร้อยคน  
หรือผู้ แทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนผู้ แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่า  
ห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
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เม่ือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชมุใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
รับคําร้องขอ  
           ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา    
ดงักล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียก
ประชมุใหญ่วิสามญัได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 49  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหน่ึงพันคน      ให้
การประชมุใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ 
 ข้อ 50  การเลือกตัง้และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก  

(1)  สมาชิกเท่านัน้มีสิทธิได้รับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก 
(2)  การเลือกตัง้ผู้ แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ  ให้กระทําโดยท่ีประชุมของสมาชิกของ    

กรมบญัชีกลางในแต่ละสํานกั  กอง  ศนูย์  สําหรับส่วนกลาง และท่ีประชุมของสมาชิกของกรมบัญชีกลาง
ในแต่ละสํานกังานคลงัเขต  สํานกังานคลงัจงัหวดั และสํานกังานคลงัจงัหวดั ณ อําเภอ สําหรับส่วนภูมิภาค  
ก่อนการประชมุใหญ่สามญัของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  และให้สํานกั  กอง  ศนูย์  สํานกังานคลังเขต   
สํานกังานคลงัจงัหวดั และสํานกังานคลงัจงัหวดั ณ อําเภอ  แจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิกของหน่วยงานดงักล่าว
ต่อสหกรณ์โดยมิชกัช้า 

(3)  ให้ท่ีประชมุตาม (2) ดําเนินการเลือกตัง้ผู้ แทนสมาชิก  โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก
สิบห้าคน  ต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน  ถ้าเศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ่งหน่ึงให้เลือกผู้ แทนสมาชิกเพ่ิมอีก
หน่ึงคน  ทัง้นี ้จะต้องมีผู้แทนสมาชิกจากสํานัก กอง ศูนย์ สํานักงานคลังเขต สํานักงานคลังจังหวัด หรือ  
สํานกังานคลงัจงัหวดั ณ อําเภอ  แห่งละหน่ึงคน 

อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคนไม่ได้ 
(4) ให้ผู้ แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ

เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 
ข้อ 51  การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2)  ลาออก  หรือย้ายจากหน่วยงานท่ีตนสงักดั 
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  ท่ีประชมุซ่ึงตนสงักดัลงมติถอดถอน 

ข้อ 52  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ      ถ้าผู้ แทนสมาชิกพ้นจาก   
ตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   จนทําให้จํานวนผู้ แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน  หรือเหลือไม่ถึง         
สามในส่ีของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  ก็ให้ท่ีประชุมท่ีผู้ แทนสมาชิกดังกล่าวสังกัดดําเนินการเลือกตัง้  
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ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนท่ีว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตัง้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่
กําหนดเวลาที่ผู้ ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบท่ีจะอยู่ได้ 

ข้อ 53 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวนั เวลา   สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชมุให้บรรดาสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
เจ็ดวนั  แต่ถ้าการประชมุนัน้เป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทัง้นีใ้ห้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการ  เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนัน้  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจาก  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือ 
ผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 54 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่           
โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ แทนสมาชิกทัง้หมดหรือ  
ไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้ แทนสมาชิก     สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ           
ผู้สงัเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตัง้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

ในการประชมุใหญ่    สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชมุแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 55 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง      ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้ แทน

สมาชิกแล้วแต่กรณี  มาประชมุไม่ครบองค์ประชมุ  ให้นดัประชมุใหญ่อีกครัง้หน่ึงภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ี
นัดประชุมใหญ่ครัง้แรก  ในการประชุมครัง้หลังนี ้  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้ แทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุแล้ว เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี   มาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึง
ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม      
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกหรือ  
ผู้แทนสมาชิกมาประชมุมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชมุตามท่ีกล่าวในข้อ 54 วรรคแรก ก็ให้งดประชมุ 
 ข้อ 56 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่        ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย 
เร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เกี่ยวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทัง้ในข้อต่อไปนี  ้

           (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้ผู้ แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจาก  
สหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ  
สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ  และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ 
          (4)  รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์  ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
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(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ  หรือ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการคํา้ประกนั 
   (7)  อนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
                   (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
                         (9)  กําหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ  กรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
              (10)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 

          (11)  รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย     และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่  

          (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนาย 
ทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์    ผู้สอบบญัชี   หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์    
มอบหมาย 

          (13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเกือ้หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์     

 

หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 

 ข้อ 57   คณะกรรมการด าเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้จาก
สมาชิก 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่างกนัเองขึน้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน เลขานกุารคนหน่ึง สําหรับตําแหน่งเหรัญญิก 1 ตําแหน่ง จะมีหรือไม่ก็ได้ นอกนัน้เป็นกรรมการ
และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั   ณ สํานกังานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บคุคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
              (1)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ท่ี
กระทําโดยทจุริต 
 

                                                     


 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2/2547) พ.ศ.2547 
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            (2) เคยถกูไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
เอกชนฐานทจุริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถกูให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่ส ุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์      

 (4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ       เพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 
              (5) สมาชิกซ่ึงผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนี ้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้  ในระยะเ วลา 
สองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผิดนดั  ถึงปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดนัน้มิได้เกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
        (6) ผู้ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้

ข้อ 58  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง  
 (ก)  ประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ       และ
ควบคมุการประชมุดงักล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคมุดแูลการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
อยู่ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(ข)  รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้  หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบตัิการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้

(1) จดัทํารายงานการประชมุใหญ่  และรายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ
ทกุครัง้ 

(2) ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ  แล้วแต่กรณี 
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(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้
(1) ควบคมุ  ดแูล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  และทรัพย์สินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
ข้อ 59  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่ง

คราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตัง้  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเลือกตัง้  ให้กรรมการดําเนินการ  
สหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวิธีจับสลาก  
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึน้)  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการท่ีอยู่
ในตําแหน่งจนครบวาระ  หรืออยู่นานท่ีสดุ  ออกจากตําแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ ปี 

เม่ือครบกําหนดแล้ว  หากยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชดุใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชดุเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกิน  
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ซํา้อีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ  ให้กรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้ใหม่อยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกบักรรมการดําเนินการชดุแรก  และให้นําความในวรรคแรกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ข้อ 60  การพ้นจากต าแหน่ง       กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใดดงัต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออก 

ต่อท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผู้ ผิดนดัการส่งเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(6) ท่ีประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะ หรือรายตวั 
(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกนัสามครัง้ โดยไม่มีเหตอุนัควร 
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ให้กรรมการดําเนินการผู้ มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติได้ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบคําสั่ง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์  
แห่งชาติให้เป็นท่ีสดุ 

กรณีท่ีประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ  ให้ท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทัง้คณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ
ชดุแรก 

ข้อ 61  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 60 (7)  ให้กรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชมุใหญ่  ซ่ึงจะได้มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ท่ีว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชมุ   กรรมการดําเนินการ
ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะประชมุดําเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึน้
โดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้  
เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ   หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่  
เพ่ือเลือกตัง้ใหม่  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดําเนินการอื่นขึน้ ทําหน้าท่ีแทน
ชัว่คราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ใหม่ 

กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในตําแหน่งท่ีว่าง  ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที่ผู้ ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบท่ีจะอยู่ได้ 

ข้อ 62  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดําเนินการประชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ต้องมีการประชมุกนัเดือนละหน่ึงครัง้เป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้  ในกรณีท่ีเป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบงัคบั  และเร่ืองท่ีสําคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบด้วยทกุคราว 
 ในการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ข้อ 63 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ี
ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์  
กบัทัง้ในทางอนัจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทัง้ในข้อต่อไปนี  ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตัิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 
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(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้   และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่  และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีต่อท่ีประชมุใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้  หรือจ้าง  และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ จัดการตลอดจน

ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้  และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จดัให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา 

อปุกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10)  พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์และองค์การอื่น   

         (11)  พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น  หรือคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12)  พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบญัชี   หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13)  พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง 
ดแูลโดยทัว่ไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้ จัดการ 
และสมาชิกเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15)  เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16)  ฟ้อง  ต่อสู้   หรือดําเนินคดีเกี่ยวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
  (17)  พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรัพย์สิน  ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(18)  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการดําเนินการเป็นผู้ แทนสหกรณ์  เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ  
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเท ศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น               
ซ่ึงสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม 
สหกรณ์และองค์การนัน้กําหนดไว้ 
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(19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้จดัการและบคุคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 64 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์กระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตใุห้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน 
การบญัชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมการอื่น 
 

ข้อ 65 คณะกรรมการเงินกู้      คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงินกู้  จํานวน 
ห้าคน  โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานกุารคนหน่ึง   นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึง ตัง้
คณะกรรมการเงินกู้นัน้ 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธรุะ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้เป็น
อย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้   หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้                                                   

ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู้   ต้องมีกรรมการเงินกู้ เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทัง้หมด  จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้   ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ข้อ 66 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้       ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉยัอนมุตัิการให้เงินกู้ แก่สมาชิกตามกฎหมาย    ข้อบังคับ   ระเบียบ   มติ   และคําสั่งของ
สหกรณ์รวมทัง้ข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
(2) ตรวจสอบการควบคมุให้เงินกู้ มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์    

และเม่ือเห็นว่าหลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด    

(3) ดแูลและติดตามการชําระหนีข้องสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบือ้งต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้ กู้ ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด

ชําระหนีเ้งินกู้   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้     เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผนั  หรือเรียกคืนเงินกู้   หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 67 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์         คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวนห้าคน  โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และ
เลขานกุารคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ซ่ึงตัง้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสมัพันธ์นัน้ 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุม
กนัเดือนละครัง้เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชมุได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์    ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ทัง้หมด  จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชมุคราวถดัไป   

ข้อ 68  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        ให้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพันธ์มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ     และคําสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ซ่ึงรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และ
ผู้ ท่ีสนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทัง้     
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบคุคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษา  และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและ

นอกประเทศ  เพ่ือนําตวัอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม 

ข้อ 69  คณะอนุกรรมการ    ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสัง่แต่งตัง้อนกุรรมการต่าง ๆ   เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบตัิภารกิจของสหกรณ์      โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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ประธานในที่ประชุม 
 

 

ข้อ 70  ประธานในที่ประชุม     ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ                     
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย   ก็ให้ท่ีประชุม
เลือกตัง้กรรมการดําเนินการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะคราวนัน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เ ช่น  คณะกรรมการเ งินกู้   คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ท่ีประชมุ  ก็ให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุ  ในกรณีท่ีท่ีประชมุใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชมุก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใด
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนัน้   หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุม              
ในกรณีนีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชมุ 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ 71 การออกเสียง    สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง
ในท่ีประชุมใหญ่   และท่ีประชุมของสํานัก กอง ศูนย์ สํานักงานคลังเขต สํานักงานคลังจังหวัด หรือ
สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ  สุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบให้ผู้ อื่นมาประชุมและ 
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าปัญหาซ่ึงในท่ีประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้ นัน้จะออกเสียงใน  
เร่ืองนัน้ไม่ได้ 
 ข้อ 72  การวินิจฉัยปัญหา        เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบงัคบันี ้ การวินิจฉยัปัญหา
ต่าง ๆ ในท่ีประชมุใหญ่  หรือท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียง
ชีข้าด      เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีใ้ห้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมา
ประชมุ 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 
 

ข้อ 73  รายงานการประชุม        ในการประชุมใหญ่    การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผู้ เข้าประชุมลงลายมือช่ือ  พร้อมทัง้บันทึกเร่ืองท่ี  
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พิจารณาวินิจฉัยทัง้สิน้ไว้ในรายงานการประชุม     และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการ    
หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี    อีกคนหน่ึงท่ีเข้าประชมุนัน้ ๆ   ลงลายมือช่ือไว้ เป็นสําคญั    
 

หมวด 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 

 ข้อ 74  การจ้างและแต่งตัง้ผู้จัดการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้หรือจ้างเป็นผู้ จัดการของ
สหกรณ์  โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  57 (1), (2), (3), (4)  ในการจ้างผู้ จัดการ 
สหกรณ์ต้องทําหนงัสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐาน  และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกัน
อนัสมควร 
 ในการแต่งตัง้หรือจ้างผู้จดัการ  ต้องให้ผู้จดัการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่ดังกําหนดไว้
ในข้อ 76  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก  หรือสอบ  
คดัเลือก  การแต่งตัง้หรือจ้าง  การกําหนดอตัราเงินเดือน   การให้สวสัดิการ   และการให้ออกจากตําแหน่ง
ของผู้จดัการสหกรณ์ 
 ข้อ 75 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์     สหกรณ์อาจจ้างผู้ จัดการสหกรณ์  โดยกําหนด
ระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 
 ข้อ 76 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ    ผู้จดัการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทัว่ไปและรับผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากิจการประจําของสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อต่อไปนี  ้
                      (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้ เข้า  
เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก   และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากบัเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

           (2) ควบคมุให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์ 

           (3)  รับฝากเงิน   จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
                  (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้   จ่ายเงินกู้   จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้   ให้เป็นไป  
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
                 (5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้ น  และเงินให้กู้ทุกหกเดือน  
พร้อมกบัแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบคุคล 
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         (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของ 
สหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติ งา นของบรรดาเ จ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ให้เป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย  
            (7) เป็นธรุะกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถกูต้อง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 
         (9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น  ๆ 
         (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้บัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปีแสดงผล            
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 
        (11) จดัทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 
         (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจาก                 
ท่ีประชมุใหญ่ 
          (13) เข้าร่วมประชมุและชีแ้จงในการประชมุใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงท่ีประชมุนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชมุ 
         (14) ปฏิบตัิการเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
            (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภัย 
          (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
            (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ    ตามแบบและระยะเวลา               
ท่ีทางราชการกําหนด 
           (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ 
สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทํา  เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลลุ่วงไปด้วยดี 

ข้อ 77 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปนี ้

                                                     


 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 3 แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จํากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 
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(1)  ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

                     (3) ขาดคณุสมบตัิตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กําหนด 

(4) ครบกําหนดตามสญัญาจ้าง ทัง้นีต้้องมีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบรูณ์   
(5)  ถกูเลิกจ้าง 
(6)  ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ผู้จดัการสหกรณ์  

ข้อ 78  การลาออก    ให้ผู้ จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่า 
สามสิบวนัและให้เลขานกุารคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนัน้    การยบัยัง้การลาออกของผู้จดัการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวนั 
 ข้อ 79 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ      ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มี
การจดัจ้างและแต่งตัง้ผู้จดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในตําแหน่งอื่น
ด้วยได้   ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จดัการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึง
ตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินส่ีปี 
 ข้อ 80 การแต่งตัง้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ     ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตัง้
ใ ห้ ผู้ ใ ดดํ าร งตํ าแ หน่ ง   ห รือ เ ม่ื อผู้ จัด กา รไ ม่อยู่ ห รื อไ ม่อ าจ ปฏิ บัติ หน้ า ท่ี ได้ เ ป็ นค รั ง้ คร าว ใ ห้  
รองผู้จดัการ  หรือผู้ ช่วยผู้จดัการ  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตามท่ีคณะกรรมการดํา เนินการมอบหมาย
เป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 81 การเปลี่ยนผู้จัดการ      ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จดัการ  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนีสิ้น 
ตลอดจนจดัทํางบดลุของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอนัแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 

ข้อ 82 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้ จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่อื่น  โดยต้องไม่เป็นบคุคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  57 (1) , (2), (3), (4)   ตามความจําเป็น
เพ่ือปฏิบตัิงานในสหกรณ์  ทัง้นี ้ ตามระเบียบของสหกรณ์  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ที่ปรึกษา 
 ข้อ 83 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ       คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกซ่ึงทรงคณุวฒิุมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ 
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จํานวนไม่เกินห้าคนเพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณ์กําหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

 ข้อ 84 ผู้ตรวจสอบกิจการ         ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอก  ผู้ มีคุณวุฒิ  
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี  จํานวนไม่เกินสองคน 
 ท่ีประชมุใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ  หรือผู้ ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์เป็น         
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ 85 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ      ผู้ ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์  ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ผู้ ตรวจสอบกิจการ        
คนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตัิหน้าที่ไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนัน้  อาจได้รับเลือกตัง้ซํา้ 
 ข้อ 86 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบ 
การดําเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ   บญัชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน   และ 
หนีสิ้นทัง้ปวงของสหกรณ์  เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้องของการดําเนินธรุกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์        
เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ    ผู้ จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์    
ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนัน้ ๆ 

(3)  ตรวจสอบการจดัจ้างและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลกัประกนั 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(5) ตรวจสอบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ    พิจารณาหาทาง
เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนงาน  ข้อบงัคบั  ระเบียบ มติ  ตลอดจนคําสัง่ต่าง ๆ  ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย    ข้อบังคับ    ระเบียบ   มติ      และคําสั่งของ 
สหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ              
ในการประชมุประจําเดือนคราวถดัไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
แก้ไขโดยมิชกัช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ด้วยก็ได้ 
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ข้อ 87 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ       หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตอุนัไม่แจ้งนัน้ 

 

หมวด 9 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ 

 

ข้อ 88 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ   จะกระทําได้ก็แต่โดยหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชมุใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง

สมาชิกพร้อมหนงัสือแจ้งระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เม่ือมีการ

พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการ  
ดําเนินการมาประชมุเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนัน้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเ นินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือ                   
เข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิก
ทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการ
ประชมุใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัก็ย่อมทําได้   โดยต้องระบขุ้อความท่ีจะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมนัน้  พร้อมด้วยเหตผุล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก  หรือของผู้ แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่า                    
หน่ึงร้อยคนแล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนัน้  
ขดักบักฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียน 
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน้  แล้วรับจดทะเบียน 

              (5)  ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ     
หรือคําสัง่ ให้สอดคล้องกนั   ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัแล้วนัน้มาบงัคับใช้  และให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบตัิ 
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หมวด 10 
ข้อเบด็เสร็จ 

 

 ข้อ 89 ระเบยีบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่าง ๆ  
เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี ้  และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์รวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(9)  ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ 
(10)  ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  
(11)  ระเบียบอื่น ๆ  ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี   เพ่ือสะดวก  

และเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้                            
ส่ ว น ร ะ เ บี ย บ ต า ม  (10) ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ท่ี ป ร ะชุม ใ ห ญ่  ส่ ว น ร ะ เ บี ย บ อื่ น เ ม่ื อ  
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์                  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 90 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ  89  (3),(4) แต่มิได้รับชําระ
ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทกุข์     หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายคุวาม 
 ข้อ 91 การตีความในข้อบังคับ      ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ   ให้สหกรณ์
เสนอปัญหานัน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉยั   และให้สหกรณ์ถือปฏิบตัิตามคําวินิจฉยันัน้ 
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 ข้อ 92 ทรัพย์สินของสหกรณ์        การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนัน้เป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุใหญ่ด้วย 
 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก   ให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชมุ 
 ข้อ 93  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก    เม่ือสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระ
บญัชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบีย้  
และชําระหนีสิ้นอื่น ๆ   ของสหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดบัดงัต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมลูค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
(2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว    แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด 
(3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามข้อ   27 (2) 

 เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมทัง้สิน้ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ี 
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ  27(4) ในปีนัน้ 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ตามมติของท่ีประชมุใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีชําระบญัชีเสร็จ 
 ข้อ 94  ในกรณีที่ ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้      ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    ตลอดจนคําสัง่หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน  
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหน่ึงแห่งข้อบงัคบันีด้้วย 
 

     บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 95  นับแต่วันที่ข้อบงัคับนีใ้ช้บงัคับ 
    (1) ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และคณะกรรมการเงินกู้  คงดํารงตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัเดิมของสหกรณ์       โดยให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งใน
วาระแรก 
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    (2)  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัท่ีข้อบงัคบันีถ้ือใช้   และไม่ขดักบัข้อบงัคบันี ้ ให้
ถือตามระเบียบนัน้ไปก่อนจนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึน้ถือใช้ใหม่    
  
 
                ลงช่ือ      วิทยา   นาคไพรัช      ประธานกรรมการ 
                                 (นายวิทยา  นาคไพรัช) 
  

               ลงช่ือ     นิโลบล  แวววบัศรี      เลขานกุาร 
                                 (นางนิโลบล  แวววบัศรี) 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
เหตุผล   ตามที่ ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ฉบับใหม่เมื่ อ พ.ศ.2542  ได้มี  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในบทบญัญัติที่ใช้บงัคับใหม่หลายประการ  ประกอบกับข้อบังคับฉบับเดิม 
ที่ใช้มาตัง้แต่ พ.ศ.2529 อาศัยกฎหมายเก่า จ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
       ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก
ข้อบงัคับฉบับเดิม  และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
ตัง้แต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2544  เป็นต้นไป 

 
 

 
 
 
 



 
 


