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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

----------------------------------------- 
 

 ตามมติของท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไข
ข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียท้ังหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว 
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับท่ีใช้บังคับนับแต่วันท่ีข้อบังคับสหกรณ์
ฉบับนีม้ีผลบังคบัใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี ๒๕๔๙ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๓  ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๓  ข้อ ๔๔  ข้อ ๕๓  ข้อ ๕๙             
และ ข้อ ๖๕ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี ๒๕๕๐ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ ๖๔ และข้อ ๗๒   
 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี ๒๕๕๓ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ ๑(๒)  ข้อ ๒(๓) ๕ วรรคท้าย ข้อ ๗ วรรคสอง ข้อ ๒๑ วรรคท้าย  
ข้อ ๒๗ วรรคแรก ข้อ ๓๘ วรรคแรก ข้อ ๓๙(๕) และข้อ ๗๒(๑)   

 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี ๒๕๕๕ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ ๗๒(๓) และเพิ่ม (๗) และข้อ ๗๖(๒) 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี ๒๕๕๗ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ ๑๐๑ 
 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยการประชุมใหญ่วิสามัญปี วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ข้อ ๑ 



ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

...................................... 

หมวด ๑ 

ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

 ข้อ ๑ ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
  ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
   NONTHABURI TEACHER SAVING AND CREDIT  

COOPERATIVE LIMITED 
   ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
   ที่ตั้งส านักงาน(ใหญ่)  เลขที่ ๗๗๖ ถนนรัตนาธิเบศร์  ตําบลบางกระสอ  
   อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
 
 สหกรณ์อาจย้ายท่ีตั้งสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และท่ีว่าการอําเภอแห่ง
ท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใน
การประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์  มีรูปลักษณะ  ดังนี้ (ประกอบคําอธิบายต่างๆ) 
      ๑  เสมา  หมายถึง  ข้าราชการครูในจังหวัดนนทบุรี 

  ๒  หม้อน้ําลายวิจิตร  หมายถึง  ตราสัญญาลักษณ์ประจํา 
       จังหวัดนนทบุรี 

      ๓  ต้นสนขนาบข้าง หมายถึง  การค้ําจุน, เกื้อหนุน 
      ความหมาย  การค้ําจุนและเกื้อหนุนข้าราชการครู                

    ในจังหวัดนนทบุรี 
 

 



หมวด ๒ 
วัตถุประสงค ์

 
 ข้อ ๒  วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชกิโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมท้ัง
ในข้อต่อไปนี ้

(๑) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน   
ไว้ในทางอันม่ันคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(๒) ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(๓) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมี

สมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นสมาชิกของสหกรณ์  
(๔) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(๕) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(๖) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(๗) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 
(๘) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(๙) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความ

เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(๑๐) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๑๑) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(๑๒) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(๑๓)  ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(๑๔) ให้สวัสดิการ และการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(๑๕)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 

และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(๑๖)  กระทําการต่างๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เปน็ไป

ตามวัตถุประสงค์ทีก่ล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน 
ครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือ
รับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 

(๑๗)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 



(๑๘)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 

(๑๙)  ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 
หมวด ๓ 

ทุน 
 

 ข้อ ๓ ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

 
หุ้น 

 
 ข้อ ๔ การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จาํกัดจํานวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ ๕ การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้า
เป็นสมาชิกตามอัตราของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินท่ี
จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากราชการด้วย 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวนหุ้นท้ังหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วท้ังหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
 ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก 
เพื่อชําระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้นและเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินํา
เงินค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้ แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์
มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 



ข้อ ๖ การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก ในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ ๗ การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกท่ีได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า       
๑๘๐ เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ และงด
ชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

สมาชิกที่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ แต่ถือหุ้นสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ด้วย
หนี้จะลดการถือหุ้นลงได้ แต่ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 

ข้อ ๘ การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่า
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

หมวด ๔ 
การด าเนินงาน 

 
ข้อ ๙ การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจํา

จากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

การให้เงินกู ้
 
 ข้อ ๑๐   การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้  ได้แก ่

(๑) สมาชิกของสหกรณ์ 
(๒) สหกรณ์อื่น 

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์ 



ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจํากัดแห่ง
เงินกู้หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ง
เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ สหกรณ์
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
 ข้อ ๑๑  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพื่อการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ
มุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ ๑๒ ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน 
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้น
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(๒) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการอัน
จําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่
สมาชิกนั้นได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(๓) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้  
เพื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่
สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ี
เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ 
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ ๑๓ ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิกในอัตรา
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ ๑๔ การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้
คืนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืน โดยมิชักช้า 

(๑) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(๒) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ี

ให้เงินกู้นั้น 
(๓) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด

บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

(๔) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้ราย
หน่ึงๆ 

ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่
สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้
ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้
ประเภทนั้น ๆ 
 ข้อ ๑๕  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน   ผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า    
ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประตามข้อ ๓๑ (๓)  จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน      
( เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ ๔๓ ) 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ ์

 ข้อ ๑๖ การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ โดยคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดท่ี
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
 

 ข้อ ๑๗ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 



 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ ๑๘ การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
หรือตราสารเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะต้อง อยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ประจําปีตามข้อ ๑๗ 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ ์

ข้อ ๑๙ การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ 
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

(๒) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (๑) 
ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับหมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย 

ข้อ ๒๐ การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ ๒๑ การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบ และรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุ
อ่ืนท่ีไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน 
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 



 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี 
 ข้อ ๒๒  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล     
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์  
ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยัง     
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 ข้อ ๒๓ ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น 
สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มี
ขึ้น 
 ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน    
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 
 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อ     
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่น
ไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ
ก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ ๒๔  การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ ๒๕  การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มี
อํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี หรือ เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนิน



กิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ การดําเนินหรือรายงานการประชุมได้ ท้ังอาจเรียก
และเข้าประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่นตลอดจน
ตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้ และมีอํานาจเข้า
ไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
 ท้ังนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานาจความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้
คําชี้แจงแก่ ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ ๒๖  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ ต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นกําหนด 

 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

 ข้อ ๒๗  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ
ห้าของกําไรสุทธิแต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้นท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี ้

(๑) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (๔) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวน
เงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

 ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้า
ของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกชําระต่อสหกรณ์
หลังวันท่ีห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป   

(๒) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ใน 
ระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือ
ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 
 

(๓) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 
สิบของกําไรสุทธิ 

(๔) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้นจนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือน



หุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชมุ
ใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (๑) 

(๕) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(๖) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(๗) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่
เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(๘) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์ 

(๙) กําไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 
 

ทุนส ารอง 
 ข้อ ๒๘  ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ ๒๗ แล้ว  บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
 อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่
จัดสรรตาม   ข้อ ๒๗ หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัด
จํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 
 ข้อ ๒๙  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนสํารองย่อมเป็นสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรร
เข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 
 
 
 
 

 
 



หมวด ๕ 
สมาชิก 

 
 ข้อ ๓๐ สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 

(๑) ผู้ท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้
ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

(๒) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 
และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(๒) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด หรือปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา หรือ
เกี่ยวกับการให้การศึกษาและให้รวมถึงลูกจ้างประจํา หรือชื่ออย่างอื่นท่ี
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สํานักนายกรัฐมนตรี องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีอยู่ในจังหวัดนนทบุรี 

(๔) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(๕) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
(๖) สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ไปแล้ว จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องมีเวลาไม่น้อย

กว่าสองปีนับแต่วันท่ีลาออกจากสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีประชุมใหญม่ีความเห็นชอบ
ให้เปิดรับเป็นกรณีพิเศษในโอกาสสําคัญแต่สมาชิกผู้นั้นจะต้องลาออกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน 

ข้อ ๓๒ การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ ๓๖ ) ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
กําหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัคร
คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงาน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๑ ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ี
จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 



 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้อง
ขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุม
ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ ๓๓ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ ๓๔ สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนีแ้ล้ว
จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้

(๑) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(๒) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(๓) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 
(๔) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(๕) สิทธอิื่น ๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

 หน้าที่ของสมาชิก มีดงันี้ 
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(๒) เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
(๔) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(๕) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และมั่นคง 
ข้อ ๓๕ สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์

จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรม การดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้น
มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ ๓๖ การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามข้อ ๓๑(๓) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึง



สหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ ๓๒ ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 
๓๔ ท้ังนี้ เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จส้ินแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ ๓๗ การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
สัญชาติ และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ ๓๘ การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตายโดยมอบไว้ให้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน  
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้ว   
ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าว ในวรรคก่อน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใด
บรรดาท่ีสมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ ๔๔ วรรคแรกและข้อ ๔๕ 

 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามวรรคในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณะบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์   
ท่ีสมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าว ไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ ๓๙ การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย หรือสาบสูญตามคําส่ังศาล 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 



(๔) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําโดยมีความผิด 
(๖) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ ๔๐ การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ํา
ประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ
อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ ๔๑ การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(๒) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 

ท้ังนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(๓) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(๔) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ ท่ี เกิดบกพร่องให้คืนดี ภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(๕) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง

เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกู้   
รายหนึ่งๆ 

(๖) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน 
หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(๗) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ 
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุ ใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการ
ดําเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมด ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 



สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ข้อ ๔๒  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกอกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก 

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุม
กลุ่มทราบ โดยเร็ว 

ข้อ ๔๓ สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ ๓๑(๓) โดยไม่มีความผิดเว้น
แต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ ๔๔ การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๓๙ (๑), (๒), (๓) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไป นั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ ๓๑ (๓) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๓๙ (๔) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีมีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๓๙ (๕), (๖) นั้น  สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก



ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น ภายหลังท่ีท่ีประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณค่าหุ้น  
จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนําทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินท้ังสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีกําหยดไว้ในข้อ ๔ จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ ๔๕  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามข้อ ๔๔ นั้น  สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    
ออกก่อน 

 

กลุ่มสมาชิก 

 ข้อ ๔๖ กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม 
กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้น
จากตําแหน่ง และการประชุมของคณะ กรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ ์

 ข้อ ๔๗ ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ จํากัดเพียง
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นท่ียังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 
 

หมวด ๖ 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ ๔๘ สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจํา 
 ข้อ ๔๙ คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 



(๒) เป็นบุคคลธรรมดาท้ังบรรลุนิติภาวะ 
(๓) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องท่ีจังหวัดนนทบุรี 
(๔) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(๕) เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(๖) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ ๕๐ การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า ๒ คน รับรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกําหนดในข้อ 
๔๙ ท้ังเห็นเป็นการสมควร แล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน  เมื่อ
สมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ ๕๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าในวันท่ียื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจํานวนเงินหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ ถือว่าเป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ ๕๒ การให้บริการ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็น
ควรแต่ต้องไม่ขดักับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ท้ังนี้ประเภทของสหกรณ์ 
หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการให้บริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใช้
บริการ ให้เป็นไปตามระเรียบของสหกรณ์ 
 ข้อ ๕๓ สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ี
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มดีังนี้ 
  (๑)  ถือหุ้นในสหกรณ์ไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของมูลค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
  (๒)  กู้เงินได้ไม่เกิน ๙๕% ของมูลค่าหุ้นท่ีถือ 
  (๓)  ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
  (๔)  ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์(เฉพาะการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ 

      สงเคราะห์เท่านั้น) 
  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (๑)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําส่ังสหกรณ์ 
  (๒)  เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
  (๓)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
  (๔)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 



  (๕)  ร่วมกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ 
      มั่นคง 

  สมาชิกสมทบไม่ให้มสีิทธใินเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ไม่ให้นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม 
  (๒)  ไม่ให้เลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 
  (๓)  ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ ๕๔ การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ตาย หรือสาบสูญตามคําส่ังศาล 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(๔) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
(๕) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(๖) ถูกให้ออกจากงานประจํา 

ข้อ ๕๕ การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ ๕๖ การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(๒) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
(๔) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

ข้อ ๕๗ การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ข้อ ๕๘ การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือ
ไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 



ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้
แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่น
ใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็
คืนให้บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ตามข้อกําหนดในข้อ ๕๙ วรรคแรก และข้อ ๖๐ 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันท่ีสมาชิกสมทบตาย หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนา
มรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่
ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ์ท้ังสิ้น 

ข้อ ๕๙ การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๕๔ (๑), (๒), (๔) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วย ใน
เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้
รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๕๔ (๓) สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๕๔ (๕), (๖) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน



สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีท่ีออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น
แก่สมาชิกสมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนําทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ ๖๐ การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจํานวน
เงินของสมาชิกสมทบตามข้อ ๕๙ นั้น  สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ ๖๑ การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก 
 

หมวด ๗ 
การประชุมใหญ ่

 
 ข้อ ๖๒  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการนัดสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมเป็นการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ ๖๓ การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว ต้องเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด 
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้



เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ ๖๔ การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน 
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ ๖๕ การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(๑) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(๒) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้กระทําในท่ีประชุมกลุ่มก่อนการ

ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือ
เลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตน
ต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(๓) ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก
ยี่สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  อนึ่ง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อย
กว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(๔) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มี 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไป
พลางก่อน 

 ข้อ ๖๖ การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ครบวาระ หรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(๒) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(๓) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) ท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

 ข้อ ๖๗ ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่
ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้
ครบตามจํานวนท่ีว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าท่ี
กําหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 

ข้อ ๖๘ การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวันเวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบ



ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ท้ังนี้
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น 
และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบล่วงหน้าใน
โอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ ๖๙ องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น หรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ท้ังสิ้น 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ ๗๐ การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่
วันนับแต่วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ี
สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี 
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกล่าวในข้อ ๖๙ วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ ๗๑ อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(๑) เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ี
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(๒) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

(๓) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
(๔) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดํา เนินงานของสหกรณ์ ของ

คณะกรรมการดําเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(๕) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ 

หรือกรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(๖) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ําประกัน 
(๗) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 



(๘) พิจารณาแยกสหกรณ ์
(๙) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนินการกรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(๑๐) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(๑๑) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ

ชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(๑๒) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึก หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง

นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(๑๓) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ ๗๒ คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก และให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
 ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ 
คนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 
(๑) เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(๓) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(๔) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าท่ี 



(๕) สมาชิกซึ่ งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย           
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปี ท่ีผิดนัด ถึงปี ท่ีเลือกตั้ งกรรมการ
ดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 

(๖) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
(๗) เคยหรืออยู่ในระหว่างท่ีสหกรณ์ฟ้องร้องดําเนินคดีทางแพ่งและหรืออาญา

ยกเว้นคดีนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทําของตนเอง 
ข้อ ๗๓ อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๒) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้ วยความ

เรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(๓) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อบังคับนี้ 
(๔) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบมติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เม่ือประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือ
เมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(๒) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(๓) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้ง 

(๒) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่
เสมอ 

(๓) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่
กรณี 

(๔) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 



(๒) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของสหกรณ์ 

ข้อ ๗๔ ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการท่ีอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานท่ีสุด ออกจากตําแหน่ง
สลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
ชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 
จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการขึ้น 
 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันท่ี
ได้รับเลือกตั้ง 
 ข้อ ๗๖ การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือ

ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๔) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้ 
(๕) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย 
(๖) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือรายตัว 
(๗) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว 



(๘)  ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (๗) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 
 กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งท้ังคณะ ให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ ท้ังคณะอยู่ ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ข้อ ๗๗ ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ ๗๖ (๗) )  ให้กรรมการดําเนินการท่ียังดํารง
ตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการแทนในตําแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนิน การลดลงจนเหลือน้อย
กว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการ ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้น เป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทน และยังมิได้
มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าท่ีแทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากําหนด เวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู่ได้ 
  

ข้อ ๗๘  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว  
ท่ีมีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ และเรื่องท่ีสําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๗๙ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน้าท่ีดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 



(๑) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(๒) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(๓) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(๔) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(๕) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(๖) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(๗) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๘) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(๙) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(๑๐) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และออกจากชุมนุมสหกรณ์และ

องค์การอื่น 
(๑๑) พิ จ า รณาดํ า เนิ นก า รแต่ ง ตั้ ง แ ละถอดถอนคณะกรรมการ  หรื อ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(๑๒) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(๑๓) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยท่ัว ๆ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(๑๔) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(๑๕) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็น ท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการดําเนินการตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(๑๖) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(๑๗) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(๑๘) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ 
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม



สหกรณ์ และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์นี้ เป็นสมาชิก ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามท่ี
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้น กําหนดไว้ 

(๑๙) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(๒๐) ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๒๑) การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของ
ต่างประเทศ หรือบุคคล 
อื่นใด ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นกําหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการ
นั้น  แต่มิได้กําหนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารอง
ของสหกรณ์ 

ข้อ ๘๐ ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี 
หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 
 

 ข้อ ๘๑ คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจํานวน ไม่เกินหกคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 



 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ข้อ ๘๒ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็น
ผู้ดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(๒) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(๓) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดี และปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทันที 

(๔) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 

(๕) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผล การดําเนินการของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(๖) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(๗) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา และเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(๘) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

ข้อ ๘๓ คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 



ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนการรมการเงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัด ไป 

ข้อ ๘๔ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ์ รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(๒) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้อง
กําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๓) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(๔) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง

เงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ ๘๕ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอก นั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามความท่ีมีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ ๘๖ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําส่ังของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวม ท้ังในข้อต่อไปนี้ 



(๑) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก 
และผู้ ท่ีสนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

(๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมท้ัง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(๓) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(๔) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้

จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ 

(๕) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น  ท้ัง
ในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

ข้อ ๘๗ คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในท่ีประชุม 

  
ข้อ ๘๘ ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี     
ประชุมด้วย ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในท่ี
ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในท่ี
ประชุมตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุมเลือก
สมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระทําได้โดย
เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม      



มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 

 
 ข้อ ๘๙ การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมา
ประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ ๙๐ การวินิจฉัยปัญหา  เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัย
ปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ่  หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(๒) การเลิกสหกรณ ์
(๓) การควบสหกรณ์ 
(๔) การแยกสหกรณ์ 

 
รายงานการประชุม 

 
ข้อ ๙๑ รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลง
ลายมือชื่อ พร้อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธาน
ในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้น ๆ 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 

หมวด ๙ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 



 ข้อ ๙๒ การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗๒ (๑), (๒), (๓), (๔) ใน
การจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดัง
กําหนดไว้ในข้อ ๙๔ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก 
หรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออก
จากตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
 ข้อ ๙๓ การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดย
กําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 
 ข้อ ๙๔ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ีในการ
จัดการท่ัวไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้
เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
กับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(๒) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(๓) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากของสหกรณ์ 
(๔) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(๕) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหก

เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(๖) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ

ของสหกรณ์ รวมถึงกําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(๗) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดย
ครบถ้วนรับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 



(๘) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

(๙) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(๑๐) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี 
     แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ  
     พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(๑๑) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์เสนอ 
     คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

(๑๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ 
     จากที่ประชุมใหญ่ 

(๑๓) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ 
     ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ   
     มิให้เข้าร่วมประชุม 

(๑๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(๑๕) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ 

     ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(๑๖) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(๑๗) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ    

     ระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
(๑๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ   
          ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทําเพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วง 
          ไปด้วยดี 

 ข้อ ๙๕  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

สหกรณ์ 
(๔) อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
(๕) ถูกเลิกจ้าง 
(๖) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า

ได้กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี
ผู้จัดการสหกรณ์ 



ข้อ ๙๖ การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือต่อสหกรณ์ก่อนวันท่ีจะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และให้ เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการ
สหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๙๗ การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้
มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ใน
ตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการ
ดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี 

ข้อ ๙๘ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว 
ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาแทน 

ข้อ ๙๙ การเปลี่ยนผู้ จัดการ   ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดา
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่ง   
มอบงาน 

ข้อ ๑๐๐ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีอื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗๒ (๑), (๒), (๓), (๔)   
ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 

ที่ปรึกษา 
 

ข้อ ๑๐๑ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา และท่ี
ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้จํานวนไม่เกินเก้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของ
สหกรณ์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 

 
 



ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ ๑๐๒ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจํา จํานวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ ๑๐๓ การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา 

ข้อ ๑๐๔  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ คือ 

(๑) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตรวจจนทรัพย์สิน 
และหนี้สินท้ังปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยู่จริง 

(๒) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการ
นั้น ๆ 

(๓) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน 

(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ ์

(๕) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําส่ังต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อท่ีประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 



 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐๕ ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 

หมวด ๑๐ 
การแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคับ 

 
 ข้อ ๑๐๖ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทําได้ก็แตโ่ดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

(๑) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้
แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(๒) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของ
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
นั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุม ซึ่ง
ลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลง
ลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ ดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทําได้  โดยต้องระบุ
ข้อความท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(๓) การพิจารณาวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุม
ใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(๔) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ห รือ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับ
จดทะเบียน 

(๕) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว
นั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 



หมวด ๑๑ 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
 ข้อ ๑๐๗ ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนิน การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(๑) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(๔) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(๕) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
(๖) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(๗) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(๘) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
(๙) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(๑๑) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพื่อ

สะดวก และเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (๑), (๒), (๔)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 ข้อ ๑๐๘  ด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ ๑๐๗ (๓), (๔)     
แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนด
อายุความ 
 ข้อ ๑๐๙  การตีความในข้อบังคับ   ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ           
ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยนั้น 
 ข้อ ๑๑๐  ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจําหนายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 



การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ข้อ ๑๑๑  การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการ
ชําระบัญชี โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อม
ด้วยดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด 
ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กําหนด 
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ ๒๗ (๒) 

 เงินท่ีจ่ายตามข้อ (๒) และ (๓) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ท่ีสหกรณ์หาได้ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ ๒๗ 
(๔) ในปีนั้น 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจ
เรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ข้อ ๑๑๒  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบี ยบปฏิบัติของ     
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๑๑๓  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

(๑) ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ถึง ณ วันท่ี
ข้อบังคับนี้ถือใช้ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 

(๒) ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับ
นี้ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อนจนกว่าสหกรณ์จะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้
ใหม ่

(๓) วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี ให้มีผล
บังคับใช้ ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 



 ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งเป็นอันยกเลิก
ท้ังสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว 
 

          
ลงชื่อ นรากร      ไหลหรั่ง  ประธานท่ีประชุม 

                                         (นายนรากร  ไหลหรั่ง) 
 
 

  ลงชื่อ    ไพรัช     สุทธิชื่น    เลขานุการ 
      (นายไพรัช  สุทธิชื่น) 

 
 
เหตุผล  การท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด ขอยกเลิกข้อบังคับเดิมและขอถือใช้

ฉบับใหม่ เพื่อใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
     สําเนาถูกต้อง 
 
 
 

ลงชื่อ        ประธานท่ีประชุม 
                                             (นายนรากร  ไหลหร่ัง) 

 
 

ลงชื่อ                   เลขานุการ 
     (นายไพรัช สุทธิชื่น) 

 
 
 
 


