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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
...................................... 

หมวด ๑ 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

 *ข้อ ๑ ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน  
  ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด  
         NONTHABURI TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,  
    LIMITED  
  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์  
  ที่ตั้งส ำนักงำน(ใหญ่) เลขท่ี ๗๗๖ ถนนรัตนำธิเบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี
            จังหวัดนนทบุรี  
 สหกรณ์อำจย้ำยท่ีตั้งส ำนักงำนได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ และให้ปิดประกำศไว้
ท่ีส ำนักงำนของสหกรณ์เดิม ส ำนักงำนส่วนรำชกำรสหกรณ์ และท่ีว่ำกำรอ ำเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์
ตั้งอยู่ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่
ครำวต่อไปด้วย  
 ตรำของสหกรณ์   ตรำของสหกรณ ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ (ประกอบค ำอธิบำยต่ำงๆ) 
     ๑ เสมำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูในจังหวัดนนทบุรี 
     ๒ หม้อน้ ำลำยวิจิตร หมำยถึง ตรำสัญญำลักษณ์ประจ ำ 
        จังหวัดนนทบุรี 
     ๓ ต้นสนขนำบข้ำง หมำยถึง กำรค้ ำจุน, เกื้อหนุน 
        ควำมหมำย  กำรค้ ำจุนและเกื้อหนุนข้ำรำชกำรครู 
                 ในจังหวัดนนทบุรี 

 

                                                           
*ขอ้ ๑ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๕๘  
วนัท่ี ๒๗ กนัยำยน ๒๕๕๘ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๗ ตลุำคม ๒๕๕๘ 
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หมวด ๒ 
วัตถุประสงค ์

 ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดำสมำชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักกำรสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้  
 (๑) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตน  
ไว้ในทำงอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตำมสมควร  
 (๒) ส่งเสริมกำรช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก  
 *(๓) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ซึ่งมีสมำชิกของ
สมำคมนั้น ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง เป็นสมำชิกของสหกรณ์  
 (๔) จัดหำทุนเพ่ือกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
 (๕) ให้เงินกู้แก่สมำชิก  
 (๖) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  
 (๗) ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์  
 (๘) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ ์หรือสหกรณ์อื่น  
 (๙) ซื้อหุ้นของสถำบันท่ีประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวก หรือส่งเสริมควำมเจริญแก่
กิจกำรของสหกรณ์  
 (๑๐) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจ  
 (๑๑) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน  
 (๑๒) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติก ำหนด  
 (๑๓) ด ำเนินกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรเคหะ  
 (๑๔) ให้สวัสดิกำร และกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว  
 (๑๕) ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น 
เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์  
 (๑๖) กระท ำกำรต่ำงๆ ตำมท่ีอนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ท่ีกล่ำวข้ำงต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ครอบครอง กู้ ยืม เช่ำหรือให้เช่ำ 

                                                           
*

 ขอ้ ๒ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี ๒๕๕๓  
วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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เช่ำซื้อ หรือให้เช่ำซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ ขำยหรือจ ำหน่ำย จ ำนองหรือ
รับจ ำนอง จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิก หรือของสมำชิก  
 (๑๗) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก  
 (๑๘) ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ หรือบุคคลอื่นใด  
 (๑๙) ด ำเนินกิจกำรอย่ำงอื่นบรรดำท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวด ๓ 
ทุน 

 ข้อ ๓ ที่มำของทุน สหกรณ์อำจหำทุนเพ่ือด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ออกหุ้น  
  (๒) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อื่น  
  (๓) กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงินอย่ำงอื่น  
  (๔) สะสมทุนส ำรองและทุนอื่น ๆ  
  (๕) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้  
 

หุ้น 
 ข้อ ๔ กำรออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนมีมูลค่ำหุ้นละสิบบำท  
 ข้อ ๕ กำรถือหุ้น สมำชิกทุกคนต้องช ำระค่ำหุ้นเป็นรำยเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้ำเป็นสมำชิก
ตำมอัตรำของจ ำนวนเงินได้รำยเดือนของตน ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึง เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินท่ีจ่ำยควบกับ
เงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจ ำ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหมำยถึงบ ำนำญตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกรำชกำรด้วย  
 ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นรำยเดือน ในอัตรำท่ีสูงกว่ำอัตรำท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด  ก็ย่อมได้  โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร แต่จ ำนวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้ำของหุ้นท่ีช ำระแล้วท้ังหมด  
 สมำชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่ำงท่ีตนเป็นสมำชิกอยู่ไม่ได้  



4 
 

 *ในระหว่ำงท่ีสมำชิกภำพของสมำชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่ำหุ้นของสมำชิก เพื่อ
ช ำระหนี้แก่เจ้ำหนี้ของสมำชิกนั้นและเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน ำเงินค่ำหุ้น
ท่ีสมำชิกมีอยู่มำหักกลบลบหนี้ท่ีสมำชิกผูกพันต้องช ำระหนี้ แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐำนะเป็น
เจ้ำหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่ำหุ้นนั้น 

 ข้อ ๖ กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนนั้น ให้ช ำระโดยวิธีหักจำกเงินได้
รำยเดือนของสมำชิก ในวันจ่ำยเงินได้รำยเดือนประจ ำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน  
 เมื่อสมำชิกมีค ำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำ 
สมำชิกนั้นตกอยู่ในพฤติกำรณ์อันท ำให้ไม่สำมำรถช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนำ
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก็ได้  
 **ข้อ ๗ กำรงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำยเดือน สมำชิกท่ีได้ช ำระเงินค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ งวด 
หรือเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐,๐๐๐ บำท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ และงดช ำระเงินค่ำหุ้นรำย
เดือน หรือลดจ ำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 ***สมำชิกท่ีมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ แต่ถือหุ้นสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ด้วย
หนี้จะลดกำรถือหุ้นลงได้ แต่ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ  
 ข้อ ๘ กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นท่ีสมำชิกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วให้
สมำชิกแต่ละคนทรำบทุกสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ ์ 
 

หมวด ๔ 
กำรด ำเนินงำน 

 ข้อ ๙ กำรรับฝำกเงิน สหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ ำจำก
สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
 ให้สหกรณ์ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

                                                           
*

 ขอ้ ๕ วรรคทำ้ย แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
**

 ขอ้ ๗ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๐  
วนัท่ี ๒๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๐ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๔ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
***

 ขอ้ ๗ วรรคสองแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุี จ  ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 



5 
 

กำรให้เงินกู ้
 ข้อ ๑๐ กำรให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอำจให้ ได้แก่  
  (๑) สมำชิกของสหกรณ์  
  (๒) สหกรณ์อื่น  
 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตำม
ข้อบังคับนี ้และตำมระเบียบของสหกรณ์ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้
เงินกู้ ประเภทและจ ำกัดแห่งเงินกู้หลักประกันส ำหรับเงินกู้ ล ำดับแห่งกำรให้เงินกู้ กำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้ กำรควบคุมหลักประกัน กำรเรียกคืนเงินกู้และ 
อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 กำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเมื่อ สหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกแล้ว  ตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก 
นำยทะเบียนสหกรณ์  
 สมำชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค ำขอกู้ตำมแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก ำหนดไว้  
 ข้อ ๑๑ ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพำะ
เพ่ือกำรอันจ ำเป็น หรือมีประโยชน์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้ตรงตำมควำมมุ่งหมำยท่ีให้เงินกู้นั้น  
 ข้อ ๑๒ ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อำจให้เงินกู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภท ดังต่อไปนี้  
  (๑) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมำชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วน และมีควำม
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
  (๒) เงินกู้สำมัญ ในกรณีท่ีสมำชิกมีควำมประสงค์ขอกู้เงินส ำหรับใช้จ่ำยเพ่ือกำรอันจ ำเป็นหรือ
มีประโยชน์ต่ำง ๆ คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกนั้นได้ ตำมระเบียบของสหกรณ ์ 
  (๓) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินก้ำวหน้ำพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม
ฐำนะควำมมั่นคงหรือเพื่อกำรเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกได้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
อำจให้เงินกู้พิเศษแก่สมำชิกนั้นได้ตำมท่ีเห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุควำมมุ่งหมำยแต่ละอย่ำงของ
เงินกู้ประเภทนี ้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีกำร และต้องมีหลักประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์ 
 ข้อ ๑๓ ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมำชิกในอัตรำตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
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 ข้อ ๑๔ กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำ
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรำยมีหลักประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดกำรแก้ไขให้คืนภำยใน
ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด  
 ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียกคืน โดยมิชักช้ำ  
 (๑) เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ  
 (๒) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำผู้กู้น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น  
 (๓) เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง  และผู้กู้
มิได้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด  
 (๔) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน  หรือ
ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่งๆ  
 ในกรณีท่ีผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดช ำระหนี้แทนผู้กู้ตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน  และไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ ำประกันร้องขอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผู้ค้ ำประกัน
ช ำระเป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนเงินกู้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจ ำนวนงวดส ำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ  
 ข้อ ๑๕ ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ ถ้ำตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้ำย หรือลำออกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ ๓๑ (๓) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ( เว้นแต่
กรณีท่ียังคงเป็นสมำชิกอยู่ตำมข้อ ๔๓ ) 
 

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ ์
 ข้อ ๑๖ กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุน
ได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ
ก ำหนด ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย สหกรณ์ โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือ
สมำชิกจะได้รับ  
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กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน 
 ข้อ ๑๗ วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ท่ีประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำ
ประกันส ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์  
 ถ้ำท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืม 
หรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง  
 ข้อ ๑๘ กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือ
ตรำสำรเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเห็นสมควร ท้ังนี ้จะต้อง อยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำมข้อ ๑๗ 

 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ ์
 ข้อ ๑๙ กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำร
อันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้  
  (๑) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร หรือเหรัญญิก หรือกรรมกำรผู้ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
มอบหมำยกับผู้จัดกำร รวมเป็นสองคน  
  (๒) กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรท้ังปวง นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (๑) ข้ำงบนนี้ จะต้อง
ลงลำยมือชื่อของผู้จัดกำร หรือผู้ท่ีได้รับหมอบหมำย  
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ำยเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน และ
ตรำสำรกำรเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทบัตรำของสหกรณ์ (ถ้ำม)ี เป็นส ำคัญด้วย  
 ข้อ ๒๐ กำรเงินของสหกรณ์ กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์  ให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้จัดกำร ท้ังนี ้เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อ ๒๑ กำรบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบ และรำยกำรท่ีนำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ท่ีส ำนักงำนสหกรณ์
ภำยในระยะเวลำท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  
 ให้บันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น ส ำหรับเหตุอื่น
ท่ีไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันจะต้อง
บันทึกรำยกำรนั้น และกำรลงบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน  
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 ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยคร่ึงหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็นรอบปีทำงบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก ำไรขำดทุน ตำม
แบบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  
 *วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี  
 ข้อ ๒๒ กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชี  
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  ต่อท่ี
ประชุมใหญ่ด้วยในครำวท่ีเสนองบดุล และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบดุลไปยัง นำยทะเบียน
สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีมีกำรประชุมใหญ่  
 อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  งบดุล พร้อมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์เพื่อให้สมำชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม  
 ข้อ ๒๓ ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รำยงำนกำรประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรให้มีขึ้น  
ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิก และทะเบียนหุ้นแก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน เก้ำสิบวันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียน  
 ให้สหกรณ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อ นำย
ทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์  
 สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำง
เวลำท ำงำน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินกู้ของสมำชิกรำยอื่นไม่ได้ 
นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 
 ข้อ ๒๔ กำรตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตำมระเบียบท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง  

                                                           
*

 ขอ้ ๒๑ วรรคทำ้ย แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 ข้อ ๒๕ กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจกำร
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย มีอ ำนำจออกค ำสั่ง
เป็นหนังสือ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ คณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้จัดกำร 
เจ้ำหน้ำท่ี หรือ เชิญสมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนิน 
 กิจกำรของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับ กำรด ำเนินหรือรำยงำนกำรประชุมได้ ท้ังอำจ
เรียกและเข้ำประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือประชุมคณะกรรมกำรอื่น
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสำร และใบส ำคัญต่ำง ๆ ของสหกรณ์ได้ และมี
อ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของสหกรณ์ของสหกรณ์ระหว่ำงเวลำท ำงำนของสหกรณ์ได้  
 ท้ังนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรกอ ำนำจควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำ
ชี้แจงแก่ ผู้ปฏิบัติกำรตำมสมควร  
 ข้อ ๒๖ กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน ให้สหกรณ์ส่งรำยกำร หรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของ
สหกรณ์ ต่อหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลตำมแบบและระยะเวลำท่ีหน่วยงำนนั้นก ำหนด  
 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 
 *ข้อ ๒๗ กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำร
สอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้ำของก ำไร
สุทธิแต่ต้องไม่เกินอัตรำท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด  
 ก ำไรสุทธิประจ ำปีท่ีเหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้นท่ีประชุมใหญ่อำจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแล้วให้แก่สมำชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตรำท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ อนึ่ง ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล
ตำม (๔) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดด้วยจ ำนวนเงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ำยส ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตรำดังกล่ำวมำแล้ว  
 ในกำรค ำนวณเงินปันผลตำมหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นท่ีสมำชิกได้ช ำระต่อสหกรณ์ภำยในวันท่ีห้ำของ
เดือน มีระยะเวลำส ำหรับค ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นท่ีสมำชิกช ำระต่อสหกรณ์หลังวันท่ี
ห้ำของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป  

                                                           
*

 ขอ้ ๒๗ วรรคแรก แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 (๒) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจท่ีสมำชิกได้ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปี   
เว้นแต่สมำชิกท่ีผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส ำหรับปีนั้น  
 (๓) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำงของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ สิบของก ำไรสุทธิ  
 (๔) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมท่ีมี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้นจนกว่ำจะมีจ ำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่ำว  ทุนรักษำระดับอัตรำเงิน
ปันผลนี ้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นตำม (๑)  
 (๕) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์  
 (๖) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์  
 (๗) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ
ของก ำไรสุทธ ิตำมระเบียบของสหกรณ์  
 (๘) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่สหกรณ์  
 (๙) ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ำม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองท้ังสิน้  
 

ทุนส ำรอง 
 ข้อ ๒๘ ที่มำแห่งทุนส ำรอง นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ ๒๗ แล้ว บรรดำเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้ำผู้ยกให้มิได้ก ำหนดว่ำให้ใช้เพื่อกำรใดให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์  
 อนึ่ง จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุ
ควำม ก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง  
 ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรร
ตำม ข้อ ๒๗ หำกท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ ำนวนดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองท้ังสิ้น  
 ข้อ ๒๙ สภำพแห่งทุนส ำรอง ทุนส ำรองย่อมเป็นสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้  
 ทุนส ำรองนี้จะถอนจำกบัญชีได้เพื่อชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้ำ
บัญชีทุนส ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม 
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หมวด ๕ 
สมำชิก 

 ข้อ ๓๐ สมำชิก สมำชิกสหกรณ์นี้คือ  
 (๑) ผู้ท่ีมีชื่อและลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกของสหกรณ์และได้ช ำระค่ำหุ้น
ตำมจ ำนวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว  
 (๒) ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับท่ีได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และได้ช ำระ
ค่ำหุ้นตำมจ ำนวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว  
 *ข้อ ๓๑  คุณสมบัติของสมำชิก  สมำชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (๒) เป็นบุคคลธรรมดำซึ่งบรรลุนิติภำวะ และมีสัญชำติไทย  
 (๓) ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือด ำรงต ำแหน่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้ำนกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้  
       ก. เป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือข้ำรำชกำรครู หรือข้ำรำชกำรพลเรือน หรือ
ครูเอกชนท่ีได้รับกำรบรรจุมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี หรือลูกจ้ำงประจ ำ ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
หรือสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ใน
จังหวัดนนทบรุี หรือส ำนักพระพุทธศำสนำจังหวัดนนทบุรี  
       ข. เป็นพนักงำนครูหรือลูกจ้ำงประจ ำ กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือพนักงำนครู หรือลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดส ำนัก
กำรศึกษำหรือกองกำรศึกษำเทศบำลในจังหวัดนนทบุรี หรือพนักงำนครูหรือลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนนทบุรี 
  ค. เป็นผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ี หรือลูกจ้ำงประจ ำ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
      ง. เป็นพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
       จ. ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ท่ีเคยเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ท่ีมีอำยุ
เกิน ๖๐ ปี และได้รับเงินบ ำนำญรำยเดือน ของหน่วยงำนตำมข้อ ก. และ ข้อ ข.   
 (๔) เป็นผู้ท่ีมีควำมประพฤติดีงำม 
 (๕) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน  
 (๖) สมำชิกท่ีลำออกหรือถูกให้ออกจำกสหกรณ์ไปแล้ว จะเข้ำเป็นสมำชิกใหม่  ต้องมีเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปนีับแต่วันท่ีออกจำกสหกรณ์ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่มีควำมเห็นชอบให้รับเป็นกรณีพิเศษ 

                                                           
*

 ขอ้ ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๒  
วนัท่ี ๑๕ มิถนุำยน พ.ศ.๒๕๖๒ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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แต่สมำชิกผู้นั้นจะต้องลำออกหรือถูกให้ออกจำกสหกรณ์ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๘๐ วัน 
 ข้อ ๓๒ กำรเข้ำเป็นสมำชิก ผู้สมัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ (รวมท้ังสมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้ำเป็นสมำชิก ตำมข้อ ๓๖ ) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ 
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชำของผู้สมัครในต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้บังคับบัญชำชั้นต้นของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง 
แต่ถ้ำผู้สมัครเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำหน่วยงำน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  
 เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็นท่ีพอใจว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๓๑ ท้ังเห็นเป็นกำรสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลำยมือ
ชื่อของตนในทะเบียนสมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนท่ีจะถือให้
ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ  
 ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ 
ก็ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขำด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้
รับเข้ำเป็นสมำชิกในกรณีดังว่ำนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม  
 *ข้อ ๓๓ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้เข้ำเป็นสมำชิกจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  
 ข้อ ๓๔ สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก ผู้เข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียน
สมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นตำมจ ำนวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึง
จะถือว่ำได้สิทธิในฐำนะสมำชิก  
 สิทธิของสมำชิก มีดังนี้  
 (๑) เข้ำร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน  
 (๒) เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ  
 (๓) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ ์ 
 (๔) ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์  
 (๕) สิทธิอื่น ๆ ท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  
 หน้ำที่ของสมำชิก มีดังนี้  
 (๑) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 (๒) เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมำย  
 (๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กำรท่ีเข้มแข็ง  

                                                           
*

 ขอ้ ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกำรประชุมใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙  
วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
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 (๔) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์  
 (๕) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง  
 ข้อ ๓๕ สมำชิกย้ำยสังกัด สมำชิกท่ีย้ำย หรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หำกสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้ำ
เป็นสมำชิกได้และคณะกรรม กำรด ำเนินกำรได้มีมติให้รับเข้ำเป็นสมำชิกแล้ว ถ้ำสมำชิกนั้นมีควำม
ประสงค์จะให้โอนเงินค่ำหุ้น และเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้ำเป็นสมำชิก
ใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดกำรโอนเงินค่ำหุ้น เงินกู้และเงินฝำก (ถ้ำมี) ท่ีสมำชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตำม
วิธีกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อ ๓๖ กำรรับโอนสมำชิกสหกรณ์อื่น สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ำย หรือโอนมำรับ
รำชกำรในสังกัดตำมข้อ ๓๑(๓) หำกประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  
เมื่อได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในข้อ ๓๒ ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐำนะสมำชิกตำมข้อ ๓๔ ท้ังนี้ เมื่อ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมำชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่ำหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จส้ินแล้ว  
 กำรรับโอนเงินค่ำหุ้น และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อ ๓๗ กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ สมำชิกคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ 
และท่ีอยู ่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง  
 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 *ข้อ ๓๘ กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมำชิกจะท ำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน 
เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ควำมตำย
โดยมอบไว้ให้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐำน  
 ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท ำไว้แล้ว ก็ต้อง
ท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำว ในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมื่อสมำชิกตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบและสหกรณ์
จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดำท่ี
สมำชิกผู้ตำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้

                                                           
*

 ขอ้ ๓๘ วรรคแรก แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวนั้น ท้ังนี ้ตำมข้อก ำหนดในข้อ ๔๔ วรรคแรกและข้อ ๔๕  
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมวรรคในวรรคแรก ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน
ก ำหนดหนึ่งปี นับแต่วันท่ีสมำชิกตำยหรือได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบส ำเนำมรณะบัตรท่ีทำง
รำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยไปประกอบพิจำรณำด้วย เมื่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรได้พิจำรณำและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดังกล่ำวภำยในสี่สิบห้ำวัน ใน
กรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ ท่ีสมำชิกได้จัดท ำให้สหกรณ์
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมให้สหกรณ์โอนจ ำนวนเงินดังกล่ำว ไปสมทบเป็นทุนส ำรอง
ของสหกรณ์ท้ังสิ้น  
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 
 *ข้อ ๓๙ กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ตำย หรือสำบสูญตำมค ำส่ังศำล  
 (๒) ลำออก  
 (๓) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย  
        **(๕) ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยมีควำมผิด  
 (๖) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์  
 ข้อ ๔๐ กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้ หรือผู้ค้ ำ
ประกันอำจลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และ
เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว  
จึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้  
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือ
กรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่ำออกจำก
สหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย  

                                                           
*

 ขอ้ ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙ โดยกำรประชุมใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙  
วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
**

 ขอ้ ๓๙(๕) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๓ วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 ข้อ ๔๑ กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  
 (๒) ขำดช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนถึงสำมงวดติดต่อกัน หรือขำดช ำระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได้
รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 (๓) น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยท่ีให้เงินกู้นั้น  
 (๔) ไม่จัดกำรแก้ไขหลักประกันส ำหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดี  ภำยในระยะเวลำท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด  
 (๕) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือผิด
นัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำว ส ำหรับเงินกู้ รำยหนึง่ๆ  
 (๖) ไม่ให้ข้อควำมจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้ำเป็นสมำชิก  หรือเมื่อจะ
ก่อควำมผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน  หรือเมื่อมีควำมผูกพันในหนี้สิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
 (๗) จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์หรือของท่ี
ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือประพฤติกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือท ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ  
 เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ  สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่ำว
ข้ำงต้นนี้ และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำร
ด ำเนินกำรท่ีมีอยู่ท้ังหมด ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์  
 สมำชิกท่ีถูกให้ออกจำกสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่ อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีทรำบมติกำรให้ออก  ค ำวินิจฉัยของท่ีประชุม
ใหญ่ให้เป็นท่ีสุด  
 ข้อ ๔๒ กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีท่ีสมำชิกอกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำ
เพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก  
 อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมำชิกออกให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่ม
ทรำบ โดยเร็ว  
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 *ข้อ ๔๓ สมำชิกที่โอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยไม่มีควำมผิด 
สมำชิกท่ีโอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ ๓๑(๓) โดยไม่มีควำมผิด 
เว้นแต่ออกเพรำะตำย หรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย ถ้ำมิได้ลำออก
จำกสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่ำคงเป็นสมำชิกอยู่ และจะงดช ำระค่ำหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่ำหุ้น 
สมำชิกเช่นว่ำนั้นอำจได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ได้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 **ข้อ ๔๔ กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีท่ีสมำชิกขำด
จำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๓๙ (๑), (๒), (๓) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำท่ีสมำชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกซึ่งออกเพรำะเหตุอื่น  พร้อม
ด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำท่ีสมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ส ำหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ำยคืน หลังจำกวันสิ้นปีทำงบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์ตำมท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำยคืน
ค่ำหุ้นของสมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไป นั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ แต่เฉพำะสมำชิกท่ีขำด
จำกสมำชิกภำพเนื่องจำกตนได้โอนหรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำตำมข้อ ๓๑ (๓) 
โดยไม่มีควำมผิดนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผอ่นผันเป็นพิเศษ  
 ในกรณีท่ีสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๓๙ (๔) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงินรับ
ฝำก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำท่ีสมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำม
กฎหมำยล้มละลำย  
 ในกรณีมีสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๓๙ (๕), (๖) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น 
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำท่ีสมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอัน
สมควร โดยไม่มีเงินปันหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ ำปีท่ีออกจำกสหกรณ์ หรือหำกสมำชิก 

                                                           
*

 ขอ้ ๔๓ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำรประชุมใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙  
วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
**

 ขอ้ ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙  
วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
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 ขอให้จ่ำยค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น ภำยหลังท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ำย
ให้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ขำดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสมให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นแก่
สมำชิกท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี และให้ค ำนวณค่ำหุ้น จ่ำยคืนต่อ
หุ้นท่ีจะจ่ำยคืนแก่สมำชิก โดยน ำทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้น
แล้วน ำมำเฉลี่ยโดยใช้จ ำนวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  
 เมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นท่ีก ำหยดไว้ในข้อ ๔ จนกว่ำสหกรณ์ไม่
มียอดขำดทุนสะสม  
 ข้อ ๔๕ กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของ
สมำชิกตำมข้อ ๔๔ นั้น สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ออกก่อน  
 

กลุ่มสมำชิก 
 ข้อ ๔๖ กลุ่มสมำชิก สหกรณ์อำจจัดตั้งกลุ่มสมำชิกขึ้น กำรจัดกลุ่ม กำรประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของท่ีประชุมกลุ่ม กำรเลือกตั้งจ ำนวนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
และกำรประชุมของคณะ กรรมกำรบริหำรกลุ่มให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ ์
 ข้อ ๔๗ ควำมรับผิดของสมำชิก สมำชิกมีควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ จ ำกัดเพียงไม่
เกินจ ำนวนเงินค่ำหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นท่ีตนถือ 

 

หมวด ๖ 
สมำชิกสมทบ 

 ข้อ ๔๘ สมำชิกสมทบ สหกรณ์อำจรับสมำชิกสมทบได้ตำมท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้ำ
เป็นสมำชิกด้วยควำมสมัครใจ และมีควำมประสงค์จะใช้บริกำรต่ำง ๆ ของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำ  
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 *ข้อ ๔๙  คุณสมบัติของสมำชิกสมทบ  สมำชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (๑) เป็นบุคคลธรรมดำซึ่งบรรลุนิติภำวะและมีสัญชำติไทย 
 (๒) เป็นบิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำ หรือบุตรของสมำชิก หรือ  เป็นบุคคลในองค์กรหรือ
หน่วยงำนท่ีขำดคุณสมบัติจะสมัครเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ ได้แก่ ครูอัตรำจ้ำง พนักงำนจ้ำงหรือ
ลูกจ้ำงชั่วครำว หรือพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดนนทบุรี และ
ลูกจ้ำงชั่วครำวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
 (๓)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (๔) เป็นผู้ท่ีมีควำมประพฤติดีงำม 
 (๕) เป็นผู้ศรัทธำในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้ำร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 
 (๖) มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 
 ข้อ ๕๐ กำรได้เข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัคร
ถึ งสหกรณ์ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้  โดยต้องมีสมำชิกสหกรณ์นี้ ไม่น้ อยกว่ ำ  ๒  คน  รับรอง  
เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมท่ีก ำหนดใน
ข้อ ๔๙ ท้ังเห็นเป็นกำรสมควร แล้วก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลำยมือ
ชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  และค่ำหุ้นตำมท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อ
สมำชิกสมทบได้ปฏิบัติตำมวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐำนะสมำชิกสมทบ  
 ข้อ ๕๑ ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำใน
วันท่ียื่นใบสมัครเป็นสมำชิกจ ำนวนเงินหนึ่งร้อยบำท ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือว่ำเป็นรำยได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ  
 ข้อ ๕๒ กำรให้บริกำร สหกรณ์อำจให้บริกำรหรือสวัสดิกำรแก่สมำชิกสมทบได้ตำมท่ีเห็นควร
แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ำมมิให้สมำชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ท้ังนี้ประเภทของสหกรณ์  หลักเกณฑ์ 
ข้อก ำหนด วิธีกำรให้บริกำรและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิกำร และผลตอบแทนจำกกำรใช้บริกำร ให้
เป็นไปตำมระเรียบของสหกรณ์  
 
 

                                                           
*

 ขอ้ ๔๙ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๒  
วนัท่ี ๑๕ มิถนุำยน พ.ศ.๒๕๖๒ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 *ข้อ ๕๓  สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิกสมทบ  สมำชิกสมทบมีสิทธิและหน้ำท่ีเฉพำะในส่วนท่ี
ไม่ขัดกับกฎหมำยสหกรณ์  ดังนี้  
 (๑)  ถือหุ้นในสหกรณ์อย่ำงน้อยหนึ่งหุ้น 
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้ำของมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแล้วท้ังหมดและให้ได้รับเงินปันผลในอัตรำเดียวกันกับสมำชิก 
 (๒) ได้รับเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจในอัตรำเดียวกันกับสมำชิก 
 (๓) ฝำกเงินกับสหกรณ์ได้ ท้ังเงินฝำกประเภทออมทรัพย์และประเภทประจ ำ 
 (๔) กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐  ของมูลค่ำหุ้นท่ีถือและเงินฝำกที่มีในสหกรณ์ ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
 (๕) ได้รับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
 หน้ำที่ของสมำชิกสมทบ มีดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค ำส่ังสหกรณ ์
 (๒) เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมำย 
 (๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
 (๔) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 
 (๕) ร่วมกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 สมำชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ให้นับชื่อเข้ำเป็นองค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ 
 (๒) ไม่ให้เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
 (๓) ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม   
 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ 
 **ข้อ ๕๔  กำรขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกสมทบ  สมำชิกสมทบย่อมขำดจำกสมำชิก
ภำพ เพรำะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้  
 (๑)  ตำย หรือสำบสูญตำมค ำสั่งศำล 
 (๒) เป็นคนวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

                                                           
*

 ขอ้ ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๒  
วนัท่ี ๑๕ มิถนุำยน พ.ศ.๒๕๖๒ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
**

 ขอ้ ๕๔ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๒  
วนัท่ี ๑๕ มิถนุำยน พ.ศ.๒๕๖๒ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 (๓) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 
 (๔) ลำออกจำกสหกรณ์ และได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแล้ว 
 (๕) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
 (๖) ถูกให้ออกจำกงำนประจ ำ 
 กรณีสมำชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมำชิกสมทบ ตำมข้อ ๔๙ (๒) ต้องขำดจำกกำรเป็น
สมำชิกภำพเพรำะเหตุใดๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมำชิกสมทบรำยนั้นๆ ต้อง
ขำดจำกสมำชิกภำพด้วย 
 ข้อ ๕๕ กำรลำออกจำกสหกรณ์ สมำชิกสมทบอำจขอลำออกจำกสหกรณ์ได้ โดยแสดงควำม
จ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ
เห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว จึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้  
 ข้อ ๕๖ กำรให้ออกจำกสหกรณ์ สมำชิกสมทบอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุใด  ๆ 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  
 (๒) ไม่ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมทบ  
 (๓) ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์  
 (๔) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือท ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ  
 ข้อ ๕๗ กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชำติ และที่อยู่ สมำชิกสมทบคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองชื่อ สัญชำต ิและท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง  
 ข้อ ๕๘ กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมำชิกสมทบจะท ำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน
เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตำยนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน ์ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะพินัยกรรม  
 ถ้ำสมำชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท ำไว้แล้ว 
ก็ต้องท ำเป็นหนังสือตำมลักษณะดังกล่ำวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมื่อสมำชิกสมทบตำยให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ  และ
สหกรณ์จะจ่ำยเงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใด
บรรดำท่ีสมำชิกสมทบผู้ตำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ก็คืนให้
บุคคลท่ีได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวนั้น ท้ังนี้ตำมข้อก ำหนดในข้อ ๕๙ วรรคแรก และข้อ ๖๐  
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 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภำยใน
ก ำหนดหนึ่งปี นับแต่วันท่ีสมำชิกสมทบตำย หรือได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ โดยให้แนบส ำเนำมรณบัตรท่ี
ทำงรำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดังกล่ำวภำยในสี่
สิบห้ำวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ท่ีสมำชิกสมทบได้จัดท ำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ ำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น  
 *ข้อ ๕๙ กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกสมทบที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีท่ีสมำชิก
สมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๕๔ (๑), (๒), (๔) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำท่ีสมำชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกสมทบซึ่งออก
เพรำะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำท่ีสมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ำยคืนหลังจำกวันสิ้นปีทำงบัญชีท่ีออก โดย
ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้น ของสหกรณ์ตำมท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำร
จ่ำยคืนค่ำหุ้นของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่  
 ในกรณีท่ีสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๕๔ (๓) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น 
เงินรับฝำก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำท่ีสมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตำมกฎหมำยล้มละลำย  
 ในกรณีท่ีสมำชิกสมทบขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ ๕๔ (๕), (๖) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ำยค่ำหุ้นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย บรรดำท่ีสมำชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน 
สหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ ำปีท่ีออกจำก
สหกรณ์ หรือหำกสมำชิกสมทบขอให้จ่ำยค่ำหุ้นภำยหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

                                                           
* ขอ้ ๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำรประชุมใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙  

วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
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ในปีนั้นภำยหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบ้ีย
นั้น สหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของสหกรณ์  
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ขำดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นแก่
สมำชิกสมทบท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี และให้ค ำนวณเงินค่ำหุ้น
จ่ำยคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ำยคืนแก่สมำชิกสมทบ โดยน ำทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือ
และหนี้สินท้ังสิ้นแล้วน ำมำเฉลี่ยโดยใช้จ ำนวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  
 เมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่ำดังกล่ำว
จะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุ้นที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ จนกว่ำสหกรณ์ไม่มียอดขำดทุนสะสม  
 ข้อ ๖๐ กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงิน
ของสมำชิกสมทบตำมข้อ ๕๙ นั้น สหกรณ์มีอ ำนำจหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกสมทบต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน  
 ข้อ ๖๑ กำรถอนชื่อสมำชิกสมทบออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีท่ีสมำชิกสมทบออกจำก
สหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก 

 

หมวด ๗ 
กำรประชุมใหญ ่

 ข้อ ๖๒ กำรประชุมใหญ่สำมัญ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรนัดสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกมำ
ประชุมเป็นกำรประชุมใหญ่อย่ำงน้อยปีละครั้ง ภำยในหนึ่งรอ้ยห้ำสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์  
 ข้อ ๖๓ กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใด
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ หรือใน
กรณีท่ีสหกรณ์ขำดทุนเกินกึ่งของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นท่ีช ำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิ
ชักช้ำ แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทรำบ  
 สมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คน หรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนผู้แทนสมำชิกท้ังหมด หรือไม่น้อย
กว่ำห้ำสิบคนลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมกำรด ำเนิน กำรสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันท่ีรับค ำร้องขอ  
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 ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจเรียก
ประชุมใหญ่วิสำมัญได้ภำยในระยะเวลำท่ีเห็นสมควร  
 *ข้อ ๖๔ กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก กรณีท่ีสหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำห้ำร้อยคน ให้
กำรประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกเท่ำนั้น  
 **ข้อ ๖๕ กำรเลือกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก  
 (๑) สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมำชิก  
 (๒) กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกครำวหนึ่งๆ ให้กระท ำในท่ีประชุมกลุ่มก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรำยชื่อผู้แทนสมำชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้ำ  
 (๓) ให้ท่ีประชุมกลุ่มด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก โดยอัตรำส่วนจ ำนวนสมำชิกยี่สิบคนต่อ
ผู้แทนสมำชิกหนึ่งคน ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมำชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  
 อน่ึง จ ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนไม่ได้  
 (๔) ผู้แทนสมำชิกอยู่ในต ำแหน่งผู้แทน ครำวละสองปีทำงบัญชีของสหกรณ์ และอยู่ใน
ต ำแหน่งได้ไม่เกินสองวำระติดต่อกัน ถ้ำยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมำชิคนเดิม
อยู่ในต ำแหน่งต่อไปพลำงก่อน  
 ข้อ ๖๖ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง ผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ  
 (๑) ครบวำระ หรือมีกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกใหม ่ 
 (๒) ลำออกโดยยื่นใบลำออกต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 (๓) ออกจำกกลุ่มท่ีตนสังกัด  
 (๔) ขำดจำกสมำชิกภำพ  
 (๕) ท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน  
 ข้อ ๖๗ ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำผู้แทนสมำชิกพ้นจำก
ต ำแหน่งไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ จนท ำให้จ ำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึง

                                                           
*

 ขอ้ ๖๔ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๕๐ 
วนัท่ี ๙ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๔ เมษำยน พ.ศ.๒๕๕๑ 
** ขอ้ ๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๔๙ 
วนัท่ี ๑๑ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๙ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๕ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
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สำมในสี่ของจ ำนวนผู้แทนสมำชิกท้ังหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกให้ครบ
ตำมจ ำนวนท่ีว่ำงลง และให้ผู้แทนสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำท่ีก ำหนดเวลำท่ีผู้ซึ่ง
ตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้  
 ข้อ ๖๘ กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่ เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลำ สถำนท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดำสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำเจ็ดวัน แต่ถ้ำกำรประชุมนั้นเป็นกำรด่วน  อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ท้ังนี้ให้ประธำน
กรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้ำหน้ำท่ีจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทรำบล่วงหน้ำในโอกำสเดียวกันกับท่ี
แจ้งให้สมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกทรำบด้วย  
 ข้อ ๖๙ องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุม 
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมำชิกต้องมีผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้แทนสมำชิกท้ังหมด 
หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก สมำชิกท่ัวไปสำมำรถเข้ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะผู้
สังเกตกำรณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็น หรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ท้ังสิ้น  
ในกำรประชุมใหญ ่สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำประชุมแทนตนไม่ได้  
 ข้อ ๗๐ กำรนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทน
สมำชิกแล้วแต่กรณี มำประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิบสี่วันนับแต่
วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญท่ีสมำชิก หรือ
ผู้แทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกแล้วแต่กรณี มำประชุมไม่
น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถือ
เป็นองค์ประชุม แต่ถ้ำเป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญท่ีสมำชิก หรือผู้แทนสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม 
เมื่อมีสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกมำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตำมท่ีกล่ำวในข้อ  ๖๙ 
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม  
 ข้อ ๗๑ อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำท่ีพิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง
ท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  
 (๑) เรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ สมำชิกออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์  
 (๒) พิจำรณำเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์  
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 (๓) พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์  
 (๔) รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและของผู้ตรวจสอบกิจกำร  
 (๕) พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำร  หรือ
กรรมกำรอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจกำร  
 (๖) พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืม หรือค้ ำประกัน  
 (๗) อนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์  
 (๘) พิจำรณำแยกสหกรณ ์ 
 (๙) ก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร
กรรมกำรอื่น ๆ ท่ีปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  
 (๑๐) พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
 (๑๑) รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นี้เป็นสมำชิกอยู่  
 (๑๒) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมบันทึก หรือหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจกำรสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย  
 (๑๓) ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์ 

หมวด ๘ 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ข้อ ๗๒ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จำกสมำชิก และให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ำกัด 
 ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคน
หนึ่งหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิด
ประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน ณ ท่ีส ำนักงำนสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เป็นผู้ด ำเนินกำร และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจกำรอัน
เกี่ยวกับบุคคลภำยนอกเพื่อกำรนี้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะมอบหมำยให้กรรมกำรคน
หนึ่งหรือหลำยคน หรือผู้จัดกำรท ำกำรแทนก็ได้ 
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 ห้ำมมิใหบุ้คคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำท่ีกรรมกำรด ำเนินกำร 
 *(๑) เคยได้รับโทษจ ำคุก  โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 
 (๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน 
ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 
 **(๓) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
 (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำท่ี 
 (๕) สมำชิกซึ่งผิดนัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลำสองปี
ทำงบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัด ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำของตนเอง 
 (๖) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
 ***(๗) เคยหรืออยู่ในระหว่ำงท่ีสหกรณ์ฟ้องร้องด ำเนินคดีทำงแพ่งและหรืออำญำ ยกเว้นคดีนั้น
ไม่ได้เกิดจำกกำรกระท ำของตนเอง 
 ****(๘) ผูท่ี้ไม่มีหน่วยงำนต้นสังกัดหักช ำระเงินน ำส่งสหกรณ์ 
 ข้อ ๗๓ อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง  
 (ก) ประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้  
  (๑) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และควบคุม
กำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  (๒) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนท่ัวไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์ 
  (๓) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้  

                                                           
*

 ขอ้ ๗๒ (๑) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี ๒๕๕๓  
วนัท่ี ๒๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๓ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๐ กนัยำยน พ.ศ.๒๕๕๓ 
**

 ขอ้ ๗๒ (๓) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี ๒๕๕๕ 
วนัท่ี ๒๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๕ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
***

 ขอ้ ๗๒ (๗) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 
๒๕๕๕ วนัท่ี ๒๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๕ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
****

 ขอ้ ๗๒ (๘) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๙)  พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี 
๒๕๖๑ วนัท่ี ๒๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
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  (๔) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบมติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 (ข) รองประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้  
  (๑) ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร  เมื่อ
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง  
  (๒) ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้  
  (๓) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 (ค) เลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้  
  (๑) จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง  
  (๒) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  
  (๓) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำร แล้วแต่กรณี  
  (๔) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 (ง) เหรัญญิก มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้  
  (๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำย และเก็บรักษำเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  
  (๒) ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 ข้อ ๗๔ ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวำระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ท้ังหมด
โดยวิธีจับสลำก (ถ้ำมีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีต่อไปให้
กรรมกำรด ำเนินกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระ หรืออยู่นำนท่ีสุด ออกจำกต ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี  
 เมื่อครบก ำหนดแล้ว  หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์  
 กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้แต่ต้องไม่เกินสอง
วำระติดต่อกัน  
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 ในกรณีท่ีกรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งท้ังคณะ  ให้กรรมกำรด ำเนินกำรท่ีได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรชุดแรก  และให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้
บังคับโดยอนุโลม  
 ข้อ ๗๕ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ จนกว่ำที่ประชุม
ใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรขึ้น  
 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมำยกิจกำรท้ังปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในวันท่ีได้รับเลือกตั้ง  
 ข้อ ๗๖ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดังต่อไปนี้  
 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ  
 *(๒) ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือลำออกต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
 (๓) ขำดจำกสมำชิกภำพ  
 (๔) เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำท่ีประจ ำในสหกรณ์นี้  
 (๕) ตกเป็นผู้ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้น หรือดอกเบี้ย  
 (๖) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรำยตัว  
 (๗) นำยทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรำยตัว  
 (๘) ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดต่อกันสำมครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร  
 ให้กรรมกำรด ำเนินกำรผู้มีส่วนได้เสียตำม (๗) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แห่งชำติได้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติให้เป็นท่ีสุด  
 กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่งท้ังคณะ  ให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม่ท้ังคณะอยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดแรก  
 

                                                           
*

 ขอ้ ๗๖ (๒) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี ๒๕๕๕ 
วนัท่ี ๒๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๕ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 ข้อ ๗๗ ต ำแหน่งว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อน
ถึงครำวออกตำมวำระ (เว้นแต่เพรำะเหตุตำมข้อ ๗๖ (๗) ) ให้กรรมกำรด ำเนินกำรท่ียังด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีกำรเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรแทนใน
ต ำแหน่งท่ีว่ำง แต่ถ้ำในเวลำใดจ ำนวนกรรมกำรด ำเนิน กำรลดลงจนเหลือน้อยกว่ำองค์ประชุม 
กรรมกำรด ำเนินกำรที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่จะประชุมด ำเนินกำรใด ๆ ไม่ได้ นอกจำกต้องนัดเรียกให้มีกำร
ประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้นโดยเร็ว  
 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร ว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระตำมควำมในวรรค
ก่อนนั้น เป็นต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีแทน และยังมิได้มี
กำรประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร
อื่นขึ้นท ำหน้ำท่ีแทนชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งใหม่  
 กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต ำแหน่งท่ีว่ำง ให้อยู่ในต ำแหน่งได้
เพียงเท่ำก ำหนด เวลำท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู่ได้  
 ข้อ ๗๘ กำรประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันตำมครำว ท่ีมีกิจ
ธุระแต่ต้องมีกำรประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่ำงน้อย  
 ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร เรียกประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรได้ ในกรณีท่ีเป็นกำรประชุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องท่ี
ส ำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ
ด้วยทุกครำว  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ข้อ ๗๙ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจ
หน้ำท่ีด ำเนินกิจกำรท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของ
สหกรณ์ กับท้ังในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมเจริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  
 (๑) พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิก และสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก
ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์  
 (๒) พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน กำรให้เงินกู้ และกำรฝำกหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์  
 (๓) ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  
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 (๔) เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่  
 (๕) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  
 (๖) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรตลอดจน
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรให้เป็นกำรถูกต้อง  
 (๗) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน  
 (๘) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์  
 (๙) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ
อุปกรณ์ด ำเนินงำนของสหกรณ์  
 (๑๐) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิก และออกจำกชุมนุมสหกรณ์และองค์กำรอื่น  
 (๑๑) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  
 (๑๒) พิเครำะห์และปฏิบัติตำมหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ รองนำยทะเบียนสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบสหกรณ ์ผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย  
 (๑๓) พิจำรณำให้ควำมเท่ียงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยท่ัว ๆ ไป เพ่ือให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี  
 (๑๔) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอื่น ผู้ตรวจสอบกิจกำร ควำมเห็นของผู้จัดกำร และ
สมำชิกเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ ์ 
 (๑๕) เชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมท่ีเห็นสมควร  

(๑๖) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมควำม 
หรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด  
 (๑๗) พิจำรณำด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
 (๑๘) พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้ำประชุมใหญ่  และออก
เสียงในกำรประชุมใหญ่ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรอื่นซึ่ง
สหกรณ์นี้ เป็นสมำชิก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตำมท่ีข้อบังคับของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กำรนั้น ก ำหนดไว้  
 (๑๙ ) พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนให้แก่  ประธำนกรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำร เลขำนุกำร เหรัญญิก ผู้จัดกำร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม  
 (๒๐) ให้สหกรณ์ด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  
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 (๒๑) กำรรับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด ถ้ำกำรให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นก ำหนดไว้เพื่อกำรใดให้ใช้เพื่อกำรนั้น  แต่มิได้
ก ำหนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์  
 ข้อ ๘๐ ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในกรณีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์
กระท ำกำร หรืองดเว้นกำรกระท ำกำร หรือกระท ำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน
จนท ำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมำชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
กำรเงิน  กำรบัญชี  หรือกิจกำร  หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี  หรือรำยงำน 
กำรตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์  
 

คณะกรรมกำรอื่น 
 ข้อ ๘๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรจ ำนวน ไม่เกินหกคน โดยให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก และ
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรอ ำนวยกำร และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรอื่น เป็นกรรมกำรร่วมอีกตำมสมควร  
 ให้ประธำนกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประธำน  และเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรตำมล ำดับ  
 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรซึ่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรนั้น  
 ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือน
ละครั้งเป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำร
ประชุมครำวถัดไปทรำบ  
 ข้อ ๘๒ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย  และตำมกฎหมำย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค ำส่ังของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  
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 (๑) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรสะสมเงิน กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำเงินให้
เป็นไปตำมข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  
 (๒) ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  
 (๓) ควบคุมดูแลเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภำพอันด ีและปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที  
 (๔) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุง หรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของสหกรณ์  
 (๕) ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบดุล รวมท้ังบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผล  
กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
 (๖) พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ  
 (๗) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำ และเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  
 (๘) ท ำนิติกรรมต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย  
 ข้อ ๘๓ คณะกรรมกำรเงินกู้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้งคณะกรรมกำรเงินกู้จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำห้ำคน โดยให้มีต ำแหน่งประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร  
 คณะกรรมกำรเงินกู้ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เท่ำกับก ำหนดเวลำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
ซึ่งตั้งคณะกรรมกำรเงินกู้นั้น  
 ให้คณะกรรมกำรเงินกู้ประชุมกันตำมครำวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรเงินกู้ หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้ ต้องมีกรรมกำรเงินกู้เข้ำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกำรรมกำรเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำร
ประชุมครำวถัด ไป  
 ข้อ ๘๔ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเงินกู้ ให้คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอนุมัติกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของ
สหกรณ์ รวมท้ังข้อต่อไปนี้  
  (๑) ตรวจสอบกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้เป็นไปตำมควำมมุ่งหมำยท่ีให้เงินกู้นั้น  
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  (๒) ตรวจสอบกำรควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่ำหลักประกันส ำหรับเงินกู้รำยใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก ำหนดให้ผู้กู้จัดกำรแก้ไขให้คืนดี ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด  
  (๓) ดูแลและติดตำมกำรช ำระหนี้ของสมำชิกผู้กู้ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ  
  (๔) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อควำมจริง ในกรณีสมำชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลำกำรส่งเงินงวดช ำระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ เพื่อเสนอควำมเห็นให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมำชิกออกจำกสหกรณ์  
 ข้อ ๘๕ คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจตั้ง
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน โดยให้มีต ำแหน่งเป็นประธำน
กรรมกำรคนหนึ่ง และเลขำนุกำรคนหนึ่ง นอก นั้นเป็นกรรมกำร  
 คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  ให้อยู่ ในต ำแหน่งได้ เท่ำท่ีก ำหนดเวลำของ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ซึ่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์นั้น  
 ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ประชุมกันตำมควำมท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีกำร
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่ำงน้อย และให้ประธำนกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์  หรือ
เลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งจ ำนวนของกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ให้คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป  
 ข้อ ๘๖ อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ให้คณะกรรมกำรศึกษำ
และประชำสัมพันธ์มีอ ำนำจและหน้ำท่ีด ำเนินกิจกำรตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวม ท้ังในข้อต่อไปนี้  
 (๑) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก โดยให้กำรศึกษำและอบรมแก่สมำชิก และผู้ท่ี
สนใจให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ หลักวิธีกำรและกำรบริหำรงำนของสหกรณ์  
 (๒) ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมท้ังผลงำนของ
สหกรณ์ให้สมำชิก และบุคคลภำยนอกรับทรำบ  
 (๓) ด ำเนินกำรในกำรหำผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก  
 (๔) ให้กำรศึกษำอบรมและเผยแพร่แก่สมำชิกถึงวิธีกำรออมทรัพย์ และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำง
รอบคอบ ตลอดจนวิชำกำรต่ำง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ  
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 (๕) ศึกษำ และติดตำมข่ำวควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์อ่ืน ท้ังในและนอก
ประเทศ เพื่อน ำตัวอย่ำงท่ีดีมำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำน ำมำบริกำรแก่สมำชิกตำม
ควำมเหมำะสม  
 ข้อ ๘๗ คณะอนุกรรมกำร ในกรณีจ ำเป็นแก่กำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมี
ค ำส่ังแต่งตั้งอนุกรรมกำรต่ำง ๆ เพ่ือมอบหมำยให้ปฏิบัติภำรกิจของสหกรณ์ โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 

ประธำนในท่ีประชุม 
 ข้อ ๘๘ ประธำนในที่ประชุม ในกำรประชุมใหญ่ หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี ประชุมด้วย ก็ให้ท่ีประชุม
เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในท่ีประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เช่น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ 
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ ให้ประธำนของคณะกรรมกำรนั้น ๆ เป็นประธำนในท่ีประชุม 
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม
เฉพำะกำรประชุมครำวนั้น  
 ในกำรประชุมกลุ่ม ให้ประธำนของกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) เป็นประธำนในท่ีประชุม
ตำมล ำดับ แต่ถ้ำประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมำชิกซึ่งเข้ำ
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในท่ีประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น  
 ในกำรประชุมใหญ่วิสำมัญท่ีสมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติ 
ถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร ถ้ำมีกำรร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธำนในท่ีประชุมก็ให้กระท ำได้โดยเลือก
สมำชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุมเฉพำะครำวนั้น  หรือจนเสร็จกำรประชุม มติเลือก
ประธำนในท่ีประชุมในกรณีนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก หรือผู้แทน
สมำชิกซึ่งมำประชุม  
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กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในท่ีประชุม 
 ข้อ ๘๙ กำรออกเสียง สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในกำรลงคะแนนออก
เสียงในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมำประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได้  
ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้  
 ข้อ ๙๐ กำรวินิจฉัยปัญหำ เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ กำรวินิจฉัยปัญหำ
ต่ำง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ ให้
ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขำด เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก หรือผู้แทน
สมำชิกซึ่งมำประชุม  
 (๑) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
 (๒) กำรเลิกสหกรณ์  
 (๓) กำรควบสหกรณ์  
 (๔) กำรแยกสหกรณ์  
 

รำยงำนกำรประชุม 
 ข้อ ๙๑ รำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมกลุ่ม กำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมท้ัง
บันทึกเรื่องท่ีพิจำรณำวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในท่ีประชุมกับกรรมกำร
ด ำเนินกำรหรือกรรมกำรอื่น ๆ แล้วแต่กรณ ีอีกคนหนึ่งท่ีเข้ำประชุมนั้น ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

หมวด ๙ 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ ๙๒ กำรจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ี
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้ำงเป็นผู้จัดกำรของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๗๒ (๑), (๒), (๓), (๔) ในกำรจ้ำงผู้จัดกำร
สหกรณ์ต้องท ำหนังสือสัญญำจ้ำงไว้เป็นหลักฐำน  และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร  
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 ในกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงผู้จัดกำร ต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีดัง
ก ำหนดไว้ในข้อ ๙๔ เป็นลำยลักษณ์อักษร  
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือก  หรือ
สอบคัดเลือกกำรแต่งตั้งหรือจ้ำง กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน กำรให้สวัสดิกำร และกำรให้ออกจำก
ต ำแหน่งของผู้จัดกำรสหกรณ์  
 *ข้อ ๙๓ กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์  สหกรณ์จัดจ้ำงผู้จัดกำร โดยมีระยะเวลำกำร
จ้ำงวำระละ ๒ ปี ไม่เกิน ๒ วำระ  โดยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้สรรหำและประเมินผลกำรจ้ำงตำมวำระ 
 ข้อ ๙๔ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
จัดกำรท่ัวไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี ้ 
 (๑) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ำเป็น
สมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของสหกรณ ์ 
 (๒) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้นรำยเดือน แจ้งยอดจ ำนวนหุ้น จ่ำยคืนค่ำหุ้น และชักชวนกำร
ถือหุ้นในสหกรณ ์ 
 (๓) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกของสหกรณ์  
 (๔) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้ จ่ำยเงินกู้ จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตำมแบบ
และระเบียบของสหกรณ์  
 (๕) จัดท ำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับ
แจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล  
 (๖) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีก ำหนดในระเบียบของสหกรณ์  
รวมถึงก ำหนดหน้ำท่ีและวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชำ
และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีเหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  
 (๗) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส ำคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง  รวบรวมใบส ำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 (๘) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน  

                                                           
*

 ขอ้ ๙๓ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๑  
วนัท่ี ๒๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 (๙) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  
 (๑๐) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมท้ังบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พิจำรณำ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
 (๑๑) จัดท ำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำ  
 (๑๒) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีให้สอดคล้องกับแผนงำนท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ่  
 (๑๓) เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมกำร ด ำเนินกำร และ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้ำร่วมประชุม  
 (๑๔) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์  
 (๑๕) รักษำดวงตรำของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย  
 (๑๖) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
 (๑๗) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงรำชกำร ตำมแบบและระยะเวลำท่ีทำง
รำชกำรก ำหนด  
 (๑๘) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมำย หรือตำมท่ีควรกระท ำเพ่ือให้กิจกำรในหน้ำท่ีลุล่วง ไปด้วยดี  
 *ข้อ ๙๕ กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่  ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของ
สหกรณ์ต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงท ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 (๓) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์ 
 (๔) อำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์  หรือครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง 
 (๕) ถูกเลิกจ้ำง 
 (๖) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ำได้กระท ำกำร 
หรือละเว้นกำรกระท ำกำรใด ๆ อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีแก่
ประชำชน หรือไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำท่ีของผู้จัดกำรสหกรณ์ 

                                                           
*

 ขอ้ ๙๕ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี ๒๕๖๑  
วนัท่ี ๒๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๐ ตลุำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีพ้นจำกต ำแหน่งในกรณีตำม (๒) และ (๔) ต้องช ำระหนี้เงินกู้ท่ีมีต่อสหกรณ์ไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของบ ำเหน็จท่ีได้รับ  
 ข้อ ๙๖ กำรลำออก ให้ผู้จัดกำรสหกรณ์ยื่นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวัน และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์น ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ์พิจำรณำกำรลำออกนั้น กำรยับยั้งกำรลำออกของผู้จัดกำรสหกรณ์กระท ำได้ไม่เกินหกสิบวัน  
 ข้อ ๙๗ กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร ถ้ำสหกรณ์ยังมิได้มีกำร
จัดจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำร หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐำนะท่ีจะจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ในต ำแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดคนหนึ่ง
ตำมท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี  
 ข้อ ๙๘ กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นครั้งครำว ให้รอง
ผู้จัดกำร หรือผู้ช่วยผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย
เป็นผู้รักษำแทน  
 ข้อ ๙๙ กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ให้เป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน  กับบรรดำทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตลอดจนจัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่ง มอบงำน  
 ข้อ ๑๐๐ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว สหกรณ์อำจจัดจ้ำงและ
แต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีอื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๗๒ (๑), (๒), (๓), (๔) ตำม
ควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติงำนในสหกรณ์ ท้ังนี ้ตำมระเบียบของสหกรณ ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

 

ที่ปรึกษำ 
 *ข้อ ๑๐๑ ที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญสมำชิกหรือ
บุคคลภำยนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็นท่ีปรึกษำ  และท่ีปรึกษำ
กิตติมศักดิ์ ได้จ ำนวนไม่เกินเก้ำคน เพื่อให้ควำมเห็นแนะน ำในกำรด ำเนินงำนท่ัวไปของสหกรณ์ ท้ังนี้
ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีสหกรณ์ก ำหนด  
 
 

                                                           
*

 ข้อ ๑๐๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ๒๕๕๗  
วันที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๗ นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๕๘ 
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ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
 ข้อ ๑๐๒ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ หรือกำรสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน หรือหนึ่งนิติบุคคล  
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีประจ ำในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้  
 ข้อ ๑๐๓ กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีไปพลำงก่อน  
ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ  
 ข้อ ๑๐๔ อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนท้ังปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ คือ  
 (๑) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตรวจจนทรัพย์สิน และหนี้สิน
ท้ังปวงของสหกรณ์ เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง  
 (๒) ตรวจสอบหลักฐำน และควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์  
ท้ังทำงวิชำกำร และทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ  
 (๓) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและหลักประกัน  
 (๔) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์  
 (๕) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุง
แผนงำน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค ำส่ังต่ำง ๆ ของสหกรณ์  
 (๖) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจกำรอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ในกำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย  
 หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้ำ ผู้ตรวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้  
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 ข้อ ๑๐๕ ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

 
หมวด ๑๐ 

กำรแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคับ 
 ข้อ ๑๐๖ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้  
 (๑) ต้องก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ และให้แจ้งไปยัง
สมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่  
 (๒) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีกำร
พิจำรณำเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมกำร
ด ำเนินกำรมำประชุมเต็มจ ำนวนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีมีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีมำประชุม  ซึ่งลง
ลำยมือชื่อเข้ำประชุม แต่ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือ
ผู้แทนสมำชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมท ำได้ โดยต้อง
ระบุข้อควำมท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล  
 (๓) กำรพิจำรณำวำระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระท ำได้แต่เฉพำะในกำรประชุมใหญ่ท่ีมีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก หรือของผู้แทนสมำชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คน แล้วแต่กรณ ี 
 (๔) ข้อควำมใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัดกับ
กฎหมำย หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หรือเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย นำยทะเบียน
สหกรณ์อำจแก้ไขข้อควำมนั้นแล้วรับจดทะเบียน  
 (๕) ข้อบังคับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หำกยังไม่ได้ก ำหนดระเบียบ หรือค ำสั่ง
ให้สอดคล้องกัน ก็ให้น ำควำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ  
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หมวด ๑๑ 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ ๑๐๗ ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำหนดระเบียบ
ต่ำง ๆ เพื่อด ำเนิน กำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนของสหกรณ ์รวมท้ังในข้อต่อไปนี ้ 
 (๑) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์  
 (๒) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสหกรณ์อื่น  
 (๓) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์  
 (๔) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น  
 (๕) ระเบียบว่ำด้วยกลุ่มสมำชิก  
 (๖) ระเบียบว่ำด้วยกำรโอนสมำชิกระหว่ำงสหกรณ ์ 
 (๗) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน  
 (๘) ระเบียบว่ำด้วยเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์  
 (๙) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนเพ่ือสำธำรณประโยชน์  
 (๑๐) ระเบียบว่ำด้วยท่ีปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์  
 (๑๑) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรก ำหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวก และเป็น
แนวทำง ในกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์  
 เฉพำะระเบียบใน (๑), (๒), (๔) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดใช้แล้วให้ส่งส ำเนำให้นำยทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรำบ  
 ข้อ ๑๐๘ ด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตำมข้อ ๑๐๗ (๓), (๔) แต่มิได้รับ
ช ำระตำมเรียกก็ดี คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุควำม  
 ข้อ ๑๐๙ กำรตีควำมในข้อบังคับ ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ ให้สหกรณ์
เสนอปัญหำนั้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค ำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยนั้น  
 ข้อ ๑๑๐ ทรัพย์สินของสหกรณ์ กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมใหญ่ด้วย  
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 กำรลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิก 
หรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม  
 ข้อ ๑๑๑ กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดกำรช ำระ
บัญชี โดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  ตลอดท้ังจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย และช ำระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรำกฏว่ำทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใด ให้ผู้ช ำระ
บัญชีจ่ำยตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้  
 (๑) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแล้ว  
 (๒) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตรำท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด  
 (๓) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ ๒๗ (๒)  
 เงินท่ีจ่ำยตำมข้อ (๒) และ (๓) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หำได้ในระหว่ำงปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลท่ีถอนไปตำมข้อ ๒๗ (๔) ในปีนั้น  
 ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตำมมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อำจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภำยในสำมเดือนนับแต่วันท่ีช ำระบัญชีเสร็จ  
 ข้อ ๑๑๒ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ 
ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำและระเบียบปฏิบัติของ 
นำยทะเบียนสหกรณ์มำใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 

บทเฉพำะกำล 
 ข้อ ๑๑๓ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
 (๑) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ถึง ณ วันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้
ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
 (๒) ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ให้ถือตำม
ระเบียบนั้นไปกอ่นจนกว่ำสหกรณ์จะได้ก ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่  
 (๓) วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ตุลำคม ของทุกปี ให้มีผลบังคับใช้  
ณ วันท่ี ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป  
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 *ข้อ ๑๑๔  สมำชิกและสมำชิกสมทบท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับของสหกรณ์นี้ใช้บังคับ ท่ีมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ ๓๑ และ ข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับนี้ ยังคงเป็นสมำชิกและสมำชิกสมทบต่อไป
ได้ จนกว่ำจะขำดจำกสมำชิกภำพของสมำชิกและสมำชิกสมทบ ตำมข้อ ๓๙ และข้อ ๕๔ 
 
 ท่ีประชุมใหญ่วิสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน ตุลำคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้ำงต้นนี้แทนข้อบังคับฉบับเดิม  ซึ่งเป็นอันยกเลิกท้ังสิ้น 
ท้ังนี ้ตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว 

 

 

                                                           
*

 ขอ้ ๑๑๔ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนนทบรุ ีจ ำกดั (ฉบบัท่ี ๑๐)  พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำรประชมุใหญ่วิสำมญัประจ ำปี 
๒๕๖๒ วนัท่ี ๑๕ มิถนุำยน พ.ศ.๒๕๖๒ นำยทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน เมื่อวนัท่ี ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 


