เลขทะเบียนสหกรณที่ กพธ 10/2518
เลขทะเบียนขอบังคับที่ 1010000625632
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณไดรบั จดทะเบียน
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด พ.ศ. 2563 ไวแลว
7 เมษายน 2563
ตั้งแตวันที่ .................................................................................................................................................
(ใชแทนขอบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.201844)
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
พ.ศ. 2563
................................................................
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ไดลงมติเปน
เอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จํากัด พ.ศ. 2563”
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนข อบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคั บ
สหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช

3

ขอบังคับ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
พ.ศ. 2563
****************************

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงานและตราของสหกรณ
ชื่อภาษาไทย
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
ชื่อยอ
สหกรณออมทรัพย มจธ. หรือ สอ.มจธ.
ชื่อภาษาอังกฤษ KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
THONBURI SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
ชื่อยอ
KMUTT SAVING COOP
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงให
นายทะเบี ย นสหกรณ กรมส งเสริ มสหกรณ และกรมตรวจบัญ ชีส หกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปน
เวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ

ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
เปนพระราชลัญจกรประจําพระองค พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 4 อยูภายในวงกลมดานลางของพระราชลัญจกร มีชื่อ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
อยูภายในกรอบดังรูป
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หมวด 2
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในข อ
ตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการดํารงชีพของสมาชิก
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร ชุมชน
ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจ
กระทําการ ดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจาง
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกจิ การของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุ น อย า งอื่น ตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ
แหงชาติกําหนด
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายว าดวยสหกรณ เพื่อใหเปน ไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา
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เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
(16) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ

หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน รายละเอียดใหกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรกหมายถึง
(1) เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิก
ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด
(2) บํ า นาญตามกฎหมายว าดว ยบํา เหน็จ บํ านาญขา ราชการ ซึ่งสมาชิกไดรั บ จากทาง
ราชการ
(3) เงินเดือนหรือคาจางประจําในอัตราเดือนสุดทาย กอนที่สมาชิกจะออกจากราชการหรือ
งานประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ให
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
สหกรณอาจเปดใหซื้อหุนเพิ่มนอกเหนือจากการถือหุนรายเดือนได ทั้งนี้ใหเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุนเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดไมได
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
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ในระหว า งที่ ส มาชิ กภาพของสมาชิกยังไมสิ้น สุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิ
เรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงิน
ตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบ ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณ
มีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
การสงเงินคาหุนรายเดือนกรณีที่สมาชิกไมมีเงินใหหัก ณ ที่จาย ตองแจงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขออนุมัติหักเงินคาหุนรายเดือนจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูนั้น
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในสภาวะที่ไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของ
ตน คณะกรรมการดํ า เนิ น การจะอนุ ญ าตใหส มาชิกนั้น มิตอ งชําระคาหุน รายเดือนชั่ว ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 180 เดือน
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 300,000 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
สมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
เป น สมาชิ กของสหกรณ ผู รั บ ฝากเงิ น ทั้งนี้ ตามระเบีย บของสหกรณที่ไดรับ ความเห็น ชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 11. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอ่นื
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การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได
ตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหง
เงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวด
ชําระหนี้เงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบ
และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ
เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให คณะกรรมการดํ า เนิ น การสอดส อง และกวดขัน การใช เ งิน กู ข องสมาชิ ก ให ตรงตาม
ความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 13. ประเภทเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมี
ความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบ
ของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ให เ งิ น กู พิเ ศษแก ส มาชิ กนั้ น ได ตามที่ เ ห็ น สมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตล ะอยางของเงินกู
ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุ มให เ งิ น กู ทุกรายมี ห ลั กประกั น ตามที่กําหนดไวในระเบีย บของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ย ในทั นที โดยมิพักตองคํานึ งถึ งกํ าหนดเวลาที่ให ไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
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(3) เมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การเห็น ว าหลั กประกัน สํ าหรั บ เงิ น กูร ายใดเกิดบกพร อ ง
และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดื อน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได ผูค้ําประกันจะชําระหนี้เปนจํานวนเงินตามงวดที่ผูกูไดทําหนังสือกูไวก็ได ใน
กรณี ที่ผู ค้ํา ประกั น ไม ส ามารถชํ า ระหนี้ ไดตามที่กลาวขางตน เมื่อผูค้ําประกัน รองขอ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวน
งวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูตามขอ 44)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ไดตามที่กําหนดไวในวั ตถุ ประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแห งชาติ
กําหนด ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือ
สมาชิกจะไดรับ

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน
ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ และเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เมื่อที่ประชุมใหญมีมติเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณไมวาจะเปนการ
กําหนดวงเงินที่สูงกวาหรือต่ํากวา หรือเทากับปกอนใหเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณให
ความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ
ข อ 19. การกู ยืมเงิ น หรื อ การค้ํา ประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋ว สัญ ญาใช เ งิ น
หรื อ ตราสารการเงิ น หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด สํ า หรั บ ใช เ ป น ทุ น ดํ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค ไ ด ต ามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตาม
ขอ 18
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณ เปนผู กูยื ม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่ ง
สหกรณ เ ป น ผู จํ า นอง การถอนเงิ น ฝากของสหกรณ และในนิ ติ กรรมอื่ น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมการผู ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการ รวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงิน ของสหกรณนั้ น ตองประทับ ตราของสหกรณ เปนสําคัญดวย เวนแตการออกเช็ คโดย
สหกรณเปนผูสั่งจายเงิน
ข อ 21. การเงิ น ของสหกรณ การรับ จายและเก็บ รักษาเงิน ของสหกรณ ใหอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุ
อื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง
บันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดง
สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 23. การเสนองบการเงินประจําปตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอ
งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําป
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบการเงินประจําป
พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอ
ตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ข อ 24. ทะเบี ย นและเอกสารของสหกรณ ให ส หกรณ มี ท ะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ย นหุ น
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
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ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอ
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํ า งานแต จ ะดู บั ญชี ห รื อ ทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ เงิ น ค า หุ น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น กู ข องสมาชิ ก รายอื่ น ไม ได
นอกจากจะไดรบั ความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
โดยผูสอบบัญชี ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของ
สหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได
ทั้งนี้ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือ และให
คําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร
ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด

กําไรสุทธิประจําป
ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
สิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เป น เงิ น ป น ผลตามหุ น ที่ ชํ า ระแล ว ให แ ก ส มาชิ ก แต ต อ งไม เ กิ น อั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา
อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับ
ปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หา
ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
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(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปน
เงินปนผลตามหุน ตาม (1)
(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกิน
รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง
ขอ 29. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใดใหจัดสรรเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนด
อายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร
ตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน
กันไมไดหรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขา
บัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
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(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูที่เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ที่มีอายุไมเกิน 50 ปบริบูรณ ณ วันที่
ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(3) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หรือ
ข. เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีที่มีสัญญาจางทํางาน
แบบพนักงานประจําตามสัญญาจาง หรือ
ค. เปนพนักงาน หรือเจาหนาที่ หรือลูกจาง ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีที่มีสัญญาจางระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และเปนสมาชิกสมทบตอเนื่องมาแลวไมนอย
กวา 3 ป โดยผูบังคับบัญชาใหการรับรองในการหักเงินไดรายเดือนนําสงสหกรณ หรือ
ง. เปนเจาหนาที่แบบประจําของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
จ. เปนขาราชการบํานาญหรือลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี หรือ
ฉ. เปนสมาชิกสหกรณตามขอ ก. ข. ค. และ ง. ที่เกษียณอายุจากตนสังกัด และเคย
เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 10 ป
ช. เปนสมาชิกสหกรณตามขอ ก. ข. ค. และ ง. ที่ออกจากราชการ หรือออกจากงาน
โดยไมมีความผิด และเคยเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 15 ป
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนด
ไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาชั้นตน คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาผูบังคับบัญชาชั้นตน ก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของ
ตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน
แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร
รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกครั้งแรกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละหนึ่งรอยบาท
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สวนผูที่ลาออกจากการเปนสมาชิกแลว สหกรณจะรับเขาเปนสมาชิกใหมไดอีกเพียงครั้งเดียว
โดยตองลาออกครบสองป และตองเสียคาธรรมเนียมใหแกสหกรณคนละหนึ่งพันบาท
คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 35. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือ
วาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
ก. สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ข. หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
มั่นคง
ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการงานในสังกัดอื่น และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน
สมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให
โอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะ
จัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมา
ปฏิบัติงานในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อได
ปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้เมื่อสหกรณที่
ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ข อ 38. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู สมาชิกคนใดมี การเปลี่ย นแปลงชื่ อ
สัญชาติและที่อยูตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให
เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ ซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนถึง
แกความตายนั้น โดยมอบใหสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะ
พินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ศาลตั้ง
เปนผูจัดการมรดกที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทหรือผูมี
สิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามขอกําหนดในขอ 45 วรรคแรก และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับ
เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดีเมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(3) ลาออกจากสหกรณ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 32
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณ ในฐานะผูกูหรือผู ค้ํา
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือ
วาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบดวย
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ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกู ที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) ไมใหความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเมื่อจะ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ ในฐานะผูกูหรือค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแลว
(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
ของที่ประชุมที่กลุมตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริ ต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการ
ที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็ถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญให
เปนที่สุด
ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว
ขอ 44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิ ด
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออก
เพราะตาย หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู
และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตาม
ระเบียบของสหกรณ
สมาชิกตามความในวรรคหนึ่งเมื่อยินยอมใหสหกรณหักเงินบํานาญ ณ ที่จาย หรือหักเงินจาก
บัญชีออมทรัพยของตนเปนเงินคาหุนรายเดือนตามขอ 7 และหรือเงินงวดชําระหนี้ ก็ใหมีสิทธิและหนาที่ใน
ฐานะสมาชิกทุกประการ
ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคาง
จาย บรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมี
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สิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกใหจายคืน หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น
ดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณ ตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไม
มีความผิดนั้นคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ต ามข อ 40 (2) สหกรณ จ ะจ า ยค าหุ น
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) (5) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคา
หุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน
ที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามา
เฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่ อสหกรณ มีการคํ านวณมูลคาเงินคาหุน จายคืน ตอหุน แลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่
กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ข อ 46. การหั กจํ า นวนเงิ น ซึ่งสมาชิกตองรับผิด ตอสหกรณ ในการจายคืน จํานวนเงิน ของ
สมาชิกตามขอ 45 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

กลุมสมาชิก
ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไม
เกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
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หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ที่มีอายุไมเกิน 50 ปบริบูรณ ณ วันที่
ยื่นใบสมัครเขาเปนสมาชิก
(3) เปนพนักงาน หรือเจาหนาที่ หรือลูกจางที่มีสัญญาจางกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไมนอยกวา 1 ป
(4) เปนสมาชิกสมทบที่เกษียณอายุจากตนสังกัด และเคยเปนสมาชิกสมทบมาแลวไมนอย
กวา 10 ป ซึ่งไดรับเงินไดรายเดือนหรือคาจางจากหนวยงานตนสังกัด
(5) เปนสมาชิกสมทบที่ออกจากงานโดยไมมีความผิด และเคยเปนสมาชิกสมทบมาแลวไม
นอยกวา 15 ป ซึ่งไดรับเงินไดรายเดือนหรือคาจางจากหนวยงานตนสังกัด
(6) เปนผูที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(7) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการ
สมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่ถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกสมทบครั้งแรกตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหนึ่งรอยบาท
สวนผูที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสมทบแลว สหกรณจะรับเขาเปนสมาชิกสมทบใหมไดอีกเพียง
ครั้งเดียว โดยตองลาออกครบสองป และตองเสียคาธรรมเนียมใหแกสหกรณคนละหนึ่งพันบาท
คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได
ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ มีดังนี้
ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุนแตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
(2) ไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) ไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(4) กูยืมเงินไดไมเกินกวาเงินฝากและทุนเรือนหุนของตนเอง โดยเปนไปตามระเบียบ
สหกรณ
(5) ใชบริการฝาก-ถอนเงิน
(6) รับสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ
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(7) เขารวมประชุมและรวมกิจกรรมตาง ๆ ตามที่สหกรณจัดให
ข. สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญสามัญ และประชุมใหญวิสามัญ
(2) ลงคะแนนเลือกตั้ง และออกเสียงในที่ประชุมใหญสามัญ และประชุมใหญวิสามัญ
(3) เปนกรรมการดําเนินการ
(4) เปนผูตรวจสอบกิจการ
(5) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากและทุนเรือนหุนของตนเอง
ค. หนาที่สมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพดวย
เหตุ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(3) ลาออกจากสหกรณ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 50
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 55. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ
ดังตอไปนี้
(1) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวากรณีใด ๆ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ ซึ่งตนมี
อยูในสหกรณในเมื่อตนถึงแกความตายนั้น โดยมอบใหสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
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ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไว
แลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ
และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแก
บุคคลที่ศาลตั้งเปนผูจัดการมรดกที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรก และขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให แ สดงว า สมาชิ ก สมทบนั้ น ๆ ได ถึ ง แก ค วามตายไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
ห า วั น ในกรณี ผู มีสิ ทธิ รั บ เงิ น ผลประโยชนไมยื่น คําขอรับ เงิน ผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปน ผูรับ โอน
ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจั ดทํ าใหสหกรณถือไว ไมมีตัว อยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟ องคดี ให
สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล และ
เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุ
อื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูมี
สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจดั สรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละ
สิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจาย
คืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว จนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (2) สหกรณจะจายคาหุน
เงินรับฝาก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (4) (5) นั้น สหกรณจะ
จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังจากที่
ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายให
ตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืน
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ตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่ อสหกรณ มีการคํ านวณมูลคาเงินคาหุน จายคืน ตอหุน แลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่
กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ 59 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน
ขอ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียก
ประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกิน
กึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแต
วันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคนหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กว า ห า สิ บ คนลงลายมื อชื่ อทํ า หนั งสื อร องขอตอคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณใหเรีย กประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 5,000 คน
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ
สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุม
แจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คน
ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
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ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนงโดยใหนับรวมอยูใน
จํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตํ าแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไม มีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 66. การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก
ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามใน
สี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่
วางลงและใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะ
อยูได
ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรม
สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย
ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอย
กวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญใน
ฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม และออกเสียงและแสดงความคิดเห็น หรือไดรับ
เลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 70. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่
นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิส ามั ญที่ส มาชิ กหรื อผู แทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถา
เปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
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ขอ 71. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ งผู แทน
สมาชิกและวินิจฉัย ข ออุ ทธรณ ของผูส มัครซึ่งมิ ไดรั บเลือกเข าเปนสมาชิ ก และสมาชิกที่ ถูกให ออกจาก
สหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กํ า หนดค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการ
ดําเนินการกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ

หมวด 8
คณะกรรมการดําเนินการ
ข อ 72. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให ส หกรณ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
จากสมาชิก
คณะกรรมการดํ า เนิ น การต อ งมี อ งค ป ระกอบและมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
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(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถู ก ให พ น จากตํ า แหน ง กรรมการหรื อ มี คํ า วิ นิจ ฉั ย เป น ที่ สุ ด ให พ น จากตํ า แหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต อ
หนาที่
(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(6) เปนกรรมการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(7) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(8) เปนสมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง
(9) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 73. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดํ า เนิ น การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดํ าเนิน การมอบหมายใหภ ายใต กฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดํ า เนิ น การอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดํ าเนิน การมอบหมายให ภ ายใต กฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
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(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่คณะกรรมการดํ าเนิน การมอบหมายให ภ ายใต กฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่คณะกรรมการดํ าเนิน การมอบหมายใหภ ายใต กฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก
(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยู
ในตําแหนงจนครบวาระหรือ อยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่ อครบกํ า หนดแล ว หากยังไมมีการเลือ กตั้ง คณะกรรมการดําเนิน การชุ ดใหม ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมี การเลื อกตั้ งคณะกรรมการดําเนิน การชุ ดใหม
แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ 75. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก
ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายบุคคล
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
กรณีที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่
ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการใหมทั้งคณะอยู ในตําแหน งไดเชนเดียวกั บคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก
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ขอ 76. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน
ถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75(7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู
ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนง
ที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการ
ที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น
โดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
กอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้น
ทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 77. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ให ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ
และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 78. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน าที่ ดํ า เนิ น กิ จ การทั้ งปวงของสหกรณใหเปน ไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบีย บ มติ และคําสั่ งของ
สหกรณ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับ การประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําป และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
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(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปไดดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
สมาชิกและผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิ ญ สมาชิก หรื อบุคคลภายนอกที่เห็น สมควร เป น ที่ ป รึ กษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ และออก
เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น ซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ
องคกรนั้นกําหนดไว
(19) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน
ในฐานะสวนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 79. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
กระทําการหรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทํา
ใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุ
ใหสหกรณได รับ ความเสีย หายคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ กรรมการต องรับผิ ดรว มกัน ในความ
เสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้
(1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
(2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
(3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการ
ที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ กรรมการไมตองรับผิดในกรณีดังตอไปนี้
(1) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ
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(2) ไดคัดคานในที่ป ระชุ มคณะกรรมการดําเนิน การสหกรณโ ดยปรากฎในรายงานการ
ประชุมหรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม

คณะกรรมการอื่น
ขอ 80. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จํ า นวน 6 คน โดยให ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญ ญิ ก และเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการ
อื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํ า นวยการให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุ มกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 81. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน
ผู ดํ า เนิ น กิ จ การแทนคณะกรรมการดํ า เนิ น การตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดํ าเนิน การในการปรั บ ปรุ งหรื อแก ไขการบริ ห ารงานของ
สหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิ จ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ข องสหกรณ เสนอต อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
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มอบหมาย

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 82. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวน
7 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิน การ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 83. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(3) ดูแลการติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน
ผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
(5) ดําเนินการและควบคุมเรื่องการทําหนังสือบอกกลาวแกผูค้ําประกันภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ผูกูผิดนัด
(6) ควบคุมการทําบันทึกตอทายสัญญา หรือหนังสือกู กรณีมีการผอนเวลาสงเงินงวดชําระ
หนี้ โดยตองใหผูค้ําประกันทุกคนลงนามยินยอมในการผอนเวลาใหครบถวนทุกคนกอนใหมีการผอนเวลา
ดังกลาว
ข อ 84. คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวน 7 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ใ ห อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า ที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไม นอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ให คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพัน ธร ายงานผลการปฏิบัติงานใหค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 85. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก
และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา ติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาปรับใชเปนแนวทางในการ
บริหารงานของสหกรณตามความเหมาะสม
ขอ 86. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในที่ประชุม
ขอ 87. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุมและถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุม
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลื อก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานใน
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ที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 88. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได
ขอ 89. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา
ตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ

รายงานการประชุม
ขอ 90. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 91. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มี ความซื่อสั ตย สุจริ ต มี ความรู ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเป น ผูจัด การของ
สหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ในการจาง
ผู จั ด การสหกรณ ตองทํ า หนั งสื อสั ญ ญาจางใหเป น หลักฐานและใหค ณะกรรมการดําเนิน การเรี ย กให มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด
ไวในขอ 93 เปนลายลักษณอักษร
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ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ
ขอ 92. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนด
ระยะเวลา หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 93. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน
พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิ จ ารณาจั ด จ างเจ า หน าที่ ข องสหกรณ ต ามอํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ าหนดในระเบี ย บของ
สหกรณ
รวมถึงกําหนดหน าที่และวิธีปฏิ บัติงานของบรรดาเจาหน าที่ ของสหกรณ ตลอดจนเป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รั บ ผิ ดชอบและดู แลในการจัดทําบั ญ ชีและทะเบีย นต าง ๆ ของสหกรณใหถู ก ต อ ง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป ของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกีย่ วกับงานสารบรรณของสหกรณ
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(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด
(18) ค้ําประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน
ในฐานะสวนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 94. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ
กําหนด
(4) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา
การ หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 95. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
ขอ 96. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการ
จัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได
ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใด
คนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5 ป
ขอ 97. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้ง
ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ
หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการ
แทน
ขอ 98. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดํ าเนิ น การต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจสอบหลั กฐานทางบัญ ชีแ ละการเงิน กับ บรรดาทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น
ตลอดจนจัดทํางบการเงินประจําปของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 99. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 72 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ตาม
ความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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ที่ปรึกษา
ขอ 100. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได
จํานวนไมเกินหาคนเพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ
ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะ
ต องห า มของผู ตรวจสอบกิ จ การตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณเปน ผูตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ
จํานวนหนึ่งคน หรือหนึ่งนิติบุคคล หรือคณะผูตรวจสอบกิจการไมเกินสามคน
กรณีเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการ ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ด า นการเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การ เศรษฐศาสตร มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ
ใหที่ประชุมใหญทราบดวย
ขอ 102. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด และนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนน
รองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน
กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 104 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจ
สอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม
ข อ 103. การดํ า รงตํ า แหน ง ผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การอยู ใ นตํ า แหน ง ได มี
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ขอ 104. การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนตําแหนง
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
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(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนง
(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 105. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณ
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนงาน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขอ 106. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจําเดือน และประจําป รวมทั้งขอสังเกต ขอเสนอแนะ เปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพื่อ
แจงผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป
และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณี ผู ตรวจสอบกิ จ การพบว ามี เหตุ การณ ที่ อาจก อ ใหเ กิด ความเสี ย หายแกส มาชิ ก ของ
สหกรณ อย า งร า ยแรง หรื อสหกรณ มีการปฏิบัติไมเปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ คําสั่ง ประกาศ หรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที
เพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขของสหกรณตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการ และใหจัดสงสําเนารายงานผลการแกไขของสหกรณ และผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ
ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครที่กํากับดูแล
ขอ 107. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุ ใหสหกรณไดรับ ความ
เสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของ
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สหกรณ ต อ งแจ ง ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การทราบโดยเร็ว ผู ต รวจสอบกิ จ การต อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ

หมวด 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 108. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง
สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ จ ะขอแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ซึ่ ง มี ก รรมการ
ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่ อเขา
ประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญ
ไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น
พรอมดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ
ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง
รอยคนแลวแตกรณี
(4) ขอความใดที่ ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัด
กับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน
(5) ข อบั งคั บ ที่ น ายทะเบีย นสหกรณรั บ จดทะเบีย นแลว หากยังไมไดกําหนดระเบี ย บ
หรือ คําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของ
ถือปฏิบัติ

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 109. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบ
ตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ แลเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

36

(4) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากนิติบุคคล
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(6) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(7) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก
(8) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(9) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(10) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ
(11) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(12) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ก อนจึ งจะใช บั งคั บ ได ส ว นระเบี ย บอื่ น เมื่อคณะกรรมการดําเนิน การกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาให น าย
ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 110. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยั กยอก
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 109 (5) (6) แตมิได
รับชําระตามเรียกก็ดีคณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 111. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณ
เสนอปญหานั้นตอทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 112. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 113. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ
บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย
และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับ ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จ า ยเป น เงิ น ป น ผลตามหุน ที่ชําระแลว แตตองไมเกิน อัตราที่น ายทะเบีย นสหกรณ
กําหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียก
ประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
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ขอ 114. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย

บทเฉพาะกาล
ขอ 115. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้
ถือใชและไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใช
ใหม
ขอ 116. สมาชิกที่ไมมีคุณสมบัติตามขอบังคับนี้ แตไดเปนสมาชิกอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ ใช
บังคับ จะทําธุรกรรมใหมที่มีผลผูกพันกับสหกรณมิได และจะตองพนจากสมาชิกเมื่อสิ้นสุดธุรกรรมที่มีอยู
กับสหกรณ โดยนําความในพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) มาตรา 36 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 117. สมาชิกสมทบที่ไมมีคุณสมบัติตามขอบังคับนี้ แตไดเปนสมาชิกสมทบอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ จะทําธุรกรรมใหมที่มีผลผูกพันกับสหกรณมิได และจะตองพนจากสมาชิกสมทบเมื่อ
สิ้นสุดธุรกรรมที่มีอยูกับสหกรณ โดยนําความในพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) มาตรา 36 มาบังคับใช
โดยอนุโลม
ข อ 118. เมื่ อข อบั งคั บ นี้ มีผ ลใชบังคับใหคณะกรรมการดําเนินการคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ
ขอ 119. เมื่อขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ใหสมาชิกสมทบที่มีอยูเดิม แตไมมีคุณสมบัติตามขอ 50
สามารถเปนสมาชิกสมทบตอไปได และใหมีสิทธิและหน าที่ ตามที่ กําหนดในขอบั งคับนี้ จนกวาจะขาด
สมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นตามขอบังคับ ขอ 54
ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
j� �
(นายไกรวุฒิ เกียรติโกมล)

t,,l\}'V
การ
ลงชื่อ...................................................เลขานุ
.............
(นางถวิลวงษ อิมะนันทน)

เหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 หลายมาตรา ซึ่งมีผลกระทบตอ
ขอบังคับของสหกรณ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสหกรณจําเปนตองยกเลิกขอบังคับเดิมและ
ใชขอบังคับฉบับนี้แทน

