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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคบั 

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 

หมวด 1 
ช่ือ ประเภท และที่ตั้งส านักงาน 

 
 ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
 
ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 
เขียนโดยย่อว่า สอ.กปน. 
หรือ  SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS  
  AUTHORITY LIMITED  
ช่ือย่อว่า  SCOMWA 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
ที่ต้ังส านักงาน  เลขที่ 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 
ตราหรือสัญลักษณ์ของสหกรณ์ 

 

 
 

ใหใ้ชรู้ปพระแม่ธรณีบิดมวยผม โดยมีค  าวา่ 
“สหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานการประปานครหลวง จ ากดั” อยูร่อบนอก 



หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
ร่วมกนัด าเนินธุรกิจเพือ่ประโยชน์ดว้ยกนั ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยโ์ดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตน ไวใ้นทางอนั
มัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ ไดรั้บความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) จดัหาทุนเพือ่กิจการตามวตัถุประสงค ์
(5) จดัใหมี้เงินกูส้ าหรับสมาชิกตามขอ้ก าหนดอนัสมควร 
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยมืเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 
(7) ซ้ือหุน้หรือหุน้กูข้องชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(8) ซ้ือหุ้นของสถาบนัซ่ึงประกอบธุรกิจ อนัท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการสหกรณ์ 
(9) ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลหรือพนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 
(10) ด าเนินการใหส้มาชิกกูเ้พือ่การเคหะ 
(11) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ที่ตอ้งภยัพบิติั 
(12) ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เพือ่ประโยชน์ของสมาชิก 
(13) ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน และตราสารการเงิน 
(14) ซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารทางการเงินของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากดั และสหกรณ์อ่ืน 
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย จ ากดั และสหกรณ์ อ่ืน เพือ่ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(16) จดัให้ได้มา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าซ้ือ รับโอน สิทธิการเช่าหรือ

สิทธิการเช่าซ้ือหรือสิทธิเรียกร้อง จ  านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหน่ายดว้ยวธีิอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
(17) ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

สหกรณ์ทั้งน้ีตอ้งผา่นการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือบุคคล

อ่ืนใดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ 
 



หมวด 3 
สมาชิก 

 ข้อ 3. สมาชิกสหกรณ์ คือ 
 ผูท้ี่ขอเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้ถือว่าเป็นสมาชิกเม่ือไดช้ าระค่าหุ้นตาม
จ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก 
 ผูท้ี่จะสมคัรเป็นสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปานครหลวง หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ 

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง 
(4) เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและสมัครใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกิจการให้เกิด

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงินเวน้แต่การเขา้

เป็นสมาชิกเพือ่ประสงคจ์ะออมทรัพย ์
ข้อ 5. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ตอ้งยืน่ใบสมคัรถึงคณะกรรมการ

ด าเนินการตามแบบที่ก  าหนดไว ้โดยมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคน 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาปรากฎว่าผูส้มัครมีคุณสมบติั ถูกตอ้งตามที่

ก  าหนดไว ้ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์คนละห้า
สิบบาท และอดีตสมาชิกถา้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกอีกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้คนละสอง
ร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ดงักล่าวใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ข้อ 7. การปฏิบัติตามข้อบังคับและการได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือ
ของตนในทะเบียนสมาชิก ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และช าระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
 สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบมติของที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
 สิทธิของสมาชิกมี ดงัน้ี 

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพือ่เสนอความคิดเห็น หรือ ออกเสียงคะแนน 
(2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
(3) เสนอ หรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ 
(4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืนๆ ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 



หนา้ที่ของสมาชิก มีดงัน้ี 
(1) ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของสหกรณ์ 
(2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพือ่ให้สหกรณ์เป็นองคก์รที่เขม้แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
ข้อ 8. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้

วนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 9. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) วกิลจริต 
(4) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ถูกออกจากงานประจ า โดยมีความผดิทางวนิยั 
(6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(7) เม่ือสหกรณ์เลิกกิจการ 
ข้อ 10. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้ าประกัน จะ

ลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการ ไดต้รวจสอบพจิารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์
ได ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาหากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็อนุญาตใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้
แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 11. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหน่ึง อยา่งใด
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรือไม่ถือหุ้นคร้ังแรก
ตามขอ้บงัคบั 

(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด 
(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 



(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

(6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะก่อ
ความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้ าประกนั หรือเม่ือมีความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์
อยูแ่ลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติที่ประชุมใหญ่ หรือมติของคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริตหรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ 
สหกรณ์ไม่วา่โดยประการใดๆ 

เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดต้รวจสอบพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี
และไดล้งมติใหส้มาชิกออกคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่ง จ  านวนกรรมการด าเนินการที่อยูใ่นที่
ประชุมแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยผ่านคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบการใหอ้อก ค  าวนิิจฉยัของที่ประชุมใหญ่เป็นที่ส้ินสุด 

ข้อ 12. การจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วเสนอเร่ืองสมาชิกออกให้ที่
ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ข้อ 13. สมาชิกที่ออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิดทางวินัย ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ยก็ให้
ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีก แต่สมาชิกเช่นน้ี อาจไดรั้บเงินกูไ้ม่เกินร้อย
ละเกา้สิบแห่งค่าหุน้และหรือเงินฝากที่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์ 

ข้อ 14. การจ่ายคนืจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุ ตาย ลาออกจากสหกรณ์ วิกลจริตนั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้ง
จ่ายที่บรรดาสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนั
ส้ินปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีที่ออกนั้นก็ได ้ในเม่ือที่ประชุมใหญ่ไดมี้มติให้
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วสุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการรับฝากเงินตามขอ้บงัคบัน้ี และในระเบียบของสหกรณ์ 

ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวนัต้นปีนั้ น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น         
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก



สมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดอ้อกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนั
เป็นกรณีพเิศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตอ้งค  าพิพากษาให้ลม้ละลายสหกรณ์จะมอบค่าหุ้นเงิน
รับฝากเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย โดยมอบใหแ้ก่เจา้พนกังานพทิกัษท์รัพย ์

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุถูกออกจากงานประจ าโดยมีความผิดให้ออกจาก 
สหกรณ์นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบี้ยคา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัควร โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจาก สหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั้น ภายหลงัที่ประชุมใหญ่ได้
พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ไดส่้วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยการรับฝากเงินในขอ้บงัคบัน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 

การจ่ายเงินคืนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะสหกรณ์ตอ้งเลิกกิจการสหกรณ์จะมอบค่าหุ้นให้แก่ผู ้
ช าระบญัชี 

ข้อ 15. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนแก่สมาชิกนั้นสหกรณ์มี
อ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
ความรับผิดเพื่อหนีสิ้นของสหกรณ์ 

ข้อ 16. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกตอ้งรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวน
เงินค่าหุน้ที่ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ และในการช าระค่าหุ้นสมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหน้ีกบั
สหกรณ์ไม่ได ้

ในระหวา่งสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง ห้ามมิให้เจา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกร้องใน
ค่าหุน้ของสมาชิกนั้น 

 
การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 17. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อให้เป็น
ผูรั้บโอนประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไวก้็ได ้หนังสือตั้งผูรั้บโอน
ประโยชน์ดงักล่าวน้ีตอ้งท าตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยพนิยักรรม 

 
 
 
 
 



หมวด 4 
ทุน 

ข้อ 18. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
(1) ออกหุน้ 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินและตราสารทางการเงิน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้กให้ 

 
การฝากหรือลงทนุเงินของสหกรณ์ 

 ข้อ 19. เงินของสหกรณ์ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดงัต่อไปน้ี 
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินอ่ืนที่มีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาล หรือรัฐวสิาหกิจ 
(4) ซ้ือหุน้ของธนาคารที่มีวตัถุประสงค ์เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(5) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัที่ประกอบธุรกิจ อนัท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
(7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืน ตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

 
หุ้น 

ข้อ 20. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท ผูเ้ป็นสมาชิก
เท่านั้นจึงจะถือหุน้ในสหกรณ์ได ้

ข้อ 21. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุน้เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิก
ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตนตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

เงินไดร้ายเดือนตามความหมายในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บ
จากนายจา้ง 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ สหกรณ์
หรือจะขอซ้ือหุน้เพิม่ขึ้นอีกเม่ือใด ก็ยอ่มท าไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สมาชิกจะโอนหุน้ที่ตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้นอกจากที่กล่าวไวใ้นขอ้ 17 และจะถอนคืนหุน้ในระหวา่งที่ตนเป็น
สมาชิกอยูไ่ม่ได ้



ข้อ 22. การส่งค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุน้รายเดือนนั้นใหส่้งโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือน
ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีค  าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการไดต้รวจสอบพจิารณาเห็นวา่สมาชิก
นั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถส่งเงินค่าหุน้รายเดือนไดโ้ดยมิใช่เกิดขึ้นดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการด าเนินการอาจจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 23. การงดส่งค่าหุ้นรายเดอืน สมาชิกที่ไดส่้งค่าหุน้รายเดือนไดไ้ม่นอ้ยกวา่แปดสิบส่ีเดือนแลว้
จะงดส่งค่าหุน้รายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ แต่ในปีหน่ึงๆ จะขอเปล่ียนแปลงเกินกวา่สองคร้ังไม่ได ้

ข้อ 24. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคน
ทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวด 5 

การด าเนินงาน 
ข้อ 25. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพือ่ใหมี้ผลผูกพนัสหกรณ์ เวน้แต่จะก าหนด

ไวเ้ป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัน้ี ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มื ตลอดจนการเบิก หรือการรับเงินกูก้ารจ านองซ่ึงสหกรณ์

เป็นผูจ้  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืนๆจะตอ้งลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ และเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผูจ้ดัการ 
หรือผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนน้ีจะตอ้งลง
ลายมือช่ือของผูจ้ดัการ หรือผูท้ี่ผูจ้ดัการมอบหมาย 

อน่ึง ในหนังสือกู้ยมืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย 

 
วงเงินกู้ยมืหรือการค า้ประกัน 

ข้อ 26. วงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค ้ าประกัน
ส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามที่จ  าเป็นหรือสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงิน ซ่ึงก าหนดดงักล่าวน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์มิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืส าหรับ
ปีใด ก็ให้ใชว้งเงินกูย้มืส าหรับปีก่อนไปพรางๆ 



ข้อ 27. การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวธีิอ่ืนใด ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร ทั้งน้ีจะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มื หรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้ 26 

 
การรับฝากเงิน 

ข้อ 28. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือฝากประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ ที่ไดรั้บความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์
หรือเงินฝากประจ านั้นใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

 
การให้เงนิกู้ 

ข้อ 29. การให้เงินกู้ เงินกูน้ั้นอาจใหไ้ดแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน 
การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบัน้ี และตามระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูห้ลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ล  าดบั

แห่งการใหกู้ ้เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู ้และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้นให้เป็นไป
ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแลว้ และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะกูเ้งินจากสหกรณ์น้ีตอ้งเสนอค าขอกูต้ามระเบียบขอ้บงัคบั
และระเบียบของสหกรณ์ที่ก  าหนดไว ้

ข้อ 30. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใดๆ จะให้ไดแ้ต่เฉพาะเพื่อการ
อนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขนั การใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมาย
ที่ใหเ้งินกูน้ั้น 

ข้อ 31. ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจ ากัด 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วนและมีความ
ประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 



(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเงินเพื่อการอนัจ าเป็น 
หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นหรือเงินฝากเกินกว่าก าหนดที่ก  าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดไ้ม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้น หรือเงินฝากที่
สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้พื่อส่งเสริมฐานะ
ความมัน่คง หรือเพือ่การเคหะ หรือเพื่อซ้ือยานพาหนะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้โดยจ านวน
เกินกว่าจ  ากดัที่สมาชิกนั้นอาจไดรั้บเงินกูส้ามญัตามที่กล่าวในขอ้ 31 (2) คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูพ้เิศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามที่เห็นสมควร โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภท
น้ี ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 32. ดอกเบีย้เงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภทที่ให้แก่สมาชิกหรือให้สหกรณ์อ่ืนกู ้
ในอตัราตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 33. การควบคุมค ้าหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้ ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน โดย
ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที โดยมิพกัตอ้งค  านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้วแ้ละให้คณะกรรมการด าเนินการ 
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เม่ือสมาชิผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพ 
(2) เม่ือปรากฎต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชใ้นทางที่ผิดความมุ่งหมายที่ให้

เงินกูน้ั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ได้

จดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินค่างวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นเวลาเกินสองเดือน หรือ

ผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราว ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
ในกรณีผูค้  ้ าประกันจะตอ้งรับผิดชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามที่กล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถ

ช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง เม่ือผูค้  ้าประกนัขอร้อง คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระ
เป็นงวดรายเดือน จนครบจ านวนตามที่ผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ก็ได ้

ข้อ 34. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอออกจากงานประจ า จะตอ้งแจง้หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้
เสร็จส้ินเสียก่อน เวน้แต่ยงัคงเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้จึงจะขอออกจากงานประจ านั้นได ้



การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 35. การบัญชีของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปวนัส้ินปีทาง

บญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วนัที่ 31 เดือน ธนัวาคม 
เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีให้สหกรณ์จดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 36. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแลว้ต่อที่ประชุมใหญ่ เพือ่พจิารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปีทาง
บญัชี 

การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้ ณ 
ส านกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 

อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไวท้ี่ส านักงานของ
สหกรณ์เพือ่ใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 37. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดเ้ปิดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิแต่ตอ้งไม่เกิน
อตัราที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได้
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินอตัราที่ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวงแห่งค่าหุ้นที่
ช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้น อน่ึงถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินที่จ่ายส าหรับปีนั้น
ก็ตอ้งไม่เกินอตัราดกัล่าวแลว้ 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้ที่สมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัที่เจ็ดของเดือน 
มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้นส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลังวนัที่เจ็ดของ
เดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 



(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกูซ่ึ้งสมาชิกนั้น ๆ ไดส่้ง
แก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี้ ยในปีใดมิให้
ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที่ไม่เกินร้อยละสิบ ของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยูใ่นวนัส้ินปีนั้น จนกวา่จะมีจ านวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุน้ดงักล่าว ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล
น้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพือ่จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ 

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิทุนสาธารณประโยชน์น้ีใหส้หกรณ์สะสมไวส้ าหรับใชจ่้ายเพือ่การศึกษาโดยทัว่ไปหรือ
เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน์ หรือการกุศล หรือการอ่ืนใดตามที่ก  าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนเพือ่จดัตั้งส านกังานหรือกองทุนต่างๆ เพือ่เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
(7) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือที่อยู ่(ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

 
ทุนส ารอง 

ข้อ 38. ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจดัสรรก าไรสุทธิ บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่มีผูย้ก
ใหแ้ก่สหกรณ์ ถา้มีผูย้กใหมิ้ไดร้ะบุวา่ใหใ้ชเ้พือ่การใดโดยเฉพาะก็ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

อน่ึงจ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พงึจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนดอายคุวาม ก็
ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมจดัสรรหากที่
ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรร หรือตดัจ านวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวน
ดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

ข้อ 39. ทุนส ารอง ทุนส ารองจะถอนจากบญัชีทุนส ารองได ้เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจดัสรร
เขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิมเท่านั้น 

 
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 

ข้อ 40. ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืนๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ้น 

ใหส้หกรณ์เก็บรักษาทะเบียนต่างๆไวท้ี่ส านักงานของสหกรณ์และให้ส่งส าเนาทะเบียนนั้นแก่นาย
ทะเบียนสหกณณ์ภายใน เกา้สิบวนั นบัตั้งแต่วนัที่จดทะเบียน 



ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน สามสิบวนั 
นบัตั้งแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท า
การ แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุ้นเงินฝาก หรือเงินกูห้รือขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกอ่ืน
ไม่ได ้นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้นและไดร้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

ข้อ 41. กฎหมายและข้อบังคบั ใหส้หกรณ์จดัใหมี้พระราชบญัญตัิสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ ซ่ึงคงใชอ้ยูก่บัขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์น้ีได ้สมาชิกและผูส้นใจ 
อาจขอตรวจดูได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ในเวลาท าการโดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

 
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

ข้อ 42. การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบบญัชีนั้น ตอ้งได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 43. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงาน
เจา้หนา้ที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออกค าสั่ง เป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืนๆ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที่และเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมไดท้ั้งอาจเรียก
และเขา้ร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ตลอดจน
ตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีทะเบียน เอกสาร และใบส าคญัต่างๆ ของสหกรณ์ได ้

ทั้งน้ี ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรก อ านวยความสะดวกและช้ีแจงขอ้ความในเร่ืองเก่ียวกบั
กิจการของสหกรณ์ใหท้ราบตามความประสงค ์

ข้อ 44. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ สหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 

 
หมวด 6 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 45. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงคร้ัง ภายในหน่ึง

ร้อยหา้สิบวนั นบัแต่ส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 46. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้

แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์แจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั หรือในกรณีที่สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินก่ึงของ
จ านวนทุนเรือนหุน้ที่ช าระแลว้ ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้ แต่ไม่เกิน สามสิบวนั นับแต่วนัที่
สหกรณ์ทราบ 



สมาชิกซ่ึงมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในหา้ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงร้อยคน 
ลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้

ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญั ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 47. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เม่ือจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจง้
วนั เวลา สถานที่ และเร่ืองที่จะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั แต่ถา้การประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ในเวลาอันสมควรทั้ งน้ีให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการเป็นผูล้งช่ือในหนังสือนั้นและตอ้งแจง้เจา้หน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 

ข้อ 48. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหน้ัดประชุมใหญ่อีกคร้ัง
หน่ึงภายใน สิบส่ีวนั นับแต่วนัที่นัดประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ สามสิบคน ก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้สมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียง
หน่ึงในการลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงช้ีขาดการ
วนิิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหญ่ ใหถื้อเสียงขา้งมากเวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ์ 
ข้อ 49. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่พจิารณาวนิิจฉยัปัญหาทุกเร่ือง

ที่เกิดขึ้นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
(1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยขออุทธรณ์ของ

ผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(2) พจิารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของ สหกรณ์ 
(3) พจิารณางบดุล และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ

ด าเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 



(5) พจิารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการหรือกรรมการ
อ่ืนๆ ผูต้รวจสอบกิจการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 

(6) พจิารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื หรือการค ้าประกนัของสหกรณ์ 
(7) พจิารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พจิารณาแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
(9) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม 

สหกรณ์ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
(10) วเิคราะห์และปฏิบตัิตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ 

หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือสอบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
(11) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์ 
 

หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 50. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ หน่ึงคน 
และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน สิบส่ีคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกระหวา่งกนัเอง โดยมีต าแหน่งรองประธานกรรมการ คนหน่ึงหรือ
หลายคน เหรัญญิกคนหน่ึง เลขานุการคนหน่ึง คณะกรรมการอ านวยการคณะหน่ึงไม่เกิน เจ็ดคน 
คณะกรรมการเงินกู้คณะหน่ึงไม่เกิน ห้าคน และคณะกรรมการศึกษาคณะหน่ึงไม่เกิน ห้าคน แลว้แจง้ให้
สมาชิกทราบโดยทัว่กนัภายใน สิบหา้วนั หลงัจากวนัประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ สองปีนับแต่วนัเลือกตั้งในวาระแรกเร่ิม 
เม่ือครบ หน่ึงปี ตั้งแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนแปดคน โดยวิธีจบั
ฉลากและใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการด าเนินการ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ไม่เกินสอง วาระติดต่อกนั 
ในกรณีกรรมการด าเนินการ ซ่ึงอยูใ่นต าแหน่ง สอง วาระติดต่อกนั ตามวรรคก่อนอาจไดรั้บเลือกตั้ง

อีกได ้แต่ตอ้งเวน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับ

เลือกตั้งอีกได ้แต่ตอ้งเวน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่วา่ง ใหก้รรมการด าเนินการที่ไดรั้บเลือก

ตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลือของผูท้ี่ตนแทน 



ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผูด้  าเนินกิจการและเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ ในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอกเพื่อการน้ี คณะกรรมการด าเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือ
ผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้

ข้อ 51. คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะเป็นกรรมการด าเนินการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ  าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท์ี่กระท าโดย

ทุจริต 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค  าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ

ตามขอ้ 57 (4) 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ 
ข้อ 52. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ลงลายช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ 

หรือค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
(1) ปฏิบตัิการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน

กรรมการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานวา่งลง 
(2) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 

หรือค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 
(1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ 

หรือค าสัง่ของสหกรณ์ 



(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้

เป็นไปโดยเรียบร้อย 
(2) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสัง่ของ

สหกรณ์ 
ข้อ 53. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณ์น้ี 
(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
ข้อ 54. ต าแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการที่ยงัด ารงต าแหน่งอยูป่ระชุมด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการ
ประชุมใหญ่ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างแต่ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุมกรรมการด าเนินการที่ยงัด ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินกิจการ
ใดๆ ไม่ไดน้อกจากจะตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเหรัญญิกหรือเลขานุการและยงัมิไดมี้การ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท า
หนา้ที่แทนชัว่คราว จนวกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่วา่งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระที่
เหลืออยู ่ของผูท้ี่ตนแทน 

ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างให้อยูใ่นต าแหน่ง
เท่ากบัวาระที่เหลืออยู ่ของผูท้ี่ตนแทน 

ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตุตามขอ้ 53(7) นั้น เป็นอ านาจและหน้าที่ของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่จะตั้งกรรมการด าเนินการชั่วคราว หรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการแทนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 



ก่อนที่คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวซ่ึงได้รับการตั้ งขึ้ นตามความในวรรคก่อนจะพน้จาก
ต าแหน่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวนั้น จดัให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรรมการด าเนินการ 

ข้อ 55. การประชุมและองค์ประชุม ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่
จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการไดใ้นกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัและเร่ืองที่ส าคญั
อ่ืนๆ ของสหกรณ์ ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 56. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กบัทั้งในทางอนัจะท าให้
เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบติัการต่างๆ ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้และการฝาก หรือลงทุนเงินของ 
สหกรณ์ 

(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่และเสนองบดุล กบัรายงานประจ าปี แสดงผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) พจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(6) พจิารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการตลอดจนควบคุมดูแล

การปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
(7) พจิารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(8) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัและมติที่ประชุมใหญ่ 
(9) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุม สหกรณ์

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 



(12) พเิคราะห์และปฏิบตัิตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ 
หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังาน เจา้หนา้ที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หน้าที่ และลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทัว่ไป เพือ่ใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการอ่ืนๆ หรือผูต้รวจสอบกิจการ 
หรือความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามที่เห็นสมควร 

(16) ฟ้อง ต่อสู ้หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ
ขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตุลาการพจิารณาช้ีขาด 

(17) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการด าเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี ให้ที่
ประชุมใหญ่สามญัอนุมติั 

(18) ท าการต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(19) พจิารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์เพือ่เขา้ประชุมใหญ่และออกเสียง

ในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จ ากัด ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้งตามที่ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ก าหนดไว ้

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 57. ในกรณทีี่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองดเว้นกระท าการในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อจนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก 
หรือสมาชิกมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบั การเงิน การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บญัชีหรือตามรายงานการตรวจสอบคณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหป้ฏิบติัการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไขขอ้บกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ระงบัการปฏิบติับางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดขอ้บกพร่อง 
หรือเส่ือเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก 

(3) ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบติัหน้าทีเป็นการชั่วคราวเพื่อการแก้ไข
ขอ้บกพร่องนั้นใหแ้ลว้เสร็จตามวธีิการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 



(4) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พน้จากต าแหน่งทั้งคณะ หรือใหก้รรมการซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัการนั้นพน้จากต าแหน่งกรรมการ 

ข้อ 58. ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พ้นจากต าแหน่งทั้ง
คณะ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการชัว่คราว มีอ านาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน หน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัตั้งแต่วนัที่มีการแต่งตั้ง 

ก่อนที่จะพน้จากต าแหน่งให้คณะกรรมการชัว่คราวจดัให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ขึ้นใหม่ทั้งคณะตามวธีิที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 59.ในกรณทีี่นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้กรรมการบางคนพ้นจากต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการส่วน
ที่เหลือเรียกประชุมใหญ่เลือกตั้งผูเ้ป็นกรรมการแทนภายในเวลา สามสิบวนั นับแต่วนัที่กรรมการพน้จาก
ต าแหน่ง ถา้มิไดเ้ลือกตั้ง หรือเลือกตั้งผูเ้ป็นกรรมการไม่ไดต้ามก าหนดเวลาให้นายทะเบียนสหกรณ์ตั้งเป็น
กรรมการแทนในการน้ีใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่
ของผูซ่ึ้งตนแทน 

ข้อ 60. ถ้าที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ลงมติ อนัเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ ระเบียบหรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจสัง่ยบัย ั้ง หรือเพกิถอนมตินั้นได ้

ข้อ 61. ค าส่ังใดๆ ตามข้อ 57. ถึง ข้อ 60. ให้ผูมี้ส่วนได้เสียอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติไดภ้ายใน สามสิบวนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บทราบค าสัง่ ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติใหเ้ป็นที่สุด 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

ข้อ 62. คณะกรรมการอ านวยการ  ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการและให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ ง
กรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เม่ือรวมกบักรรมการโดยต าแหน่งแลว้ตอ้งมีไม่เกิน เจด็คน 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึง
ตั้งทั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการประชุมคราวถดัไป 



ข้อ 63. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดรั้บมอบหมายและตามขอ้บงัคบัระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน จ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพ
อนัดีและปลอดภยั และพร้อมที่จะน ามาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของ สหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลจดัการท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการการพจิารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พจิารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมติั 
(7) พิจารณาการจดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ เสนอาต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพจิารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมติั 
(8) ท านิติกรรมต่างๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมาย 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 
ข้อ 64. คณะกรรมการเงินกู้ เพือ่ความสะดวกในการด าเนินกิจการคณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ง

กรรมการด าเนินการของสหกรณ์น้ีอย่างน้อย สามคนและไม่เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการเงินกู ้โดยให้มี
ต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการและให้มีอ านาจหน้าที่
เก่ียวกบัการพจิารณาใหเ้งินกู ้

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งได ้เท่าก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงเลือกตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น แต่คณะกรรมการด าเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกูท้ ั้งคณะหรือรายตวัได้
ตามที่เห็นสมควร 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย ใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการเป็นผูเ้รียกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 



ในการปฏิบติัหนา้ที่คณะกรรมการเงินกูต้อ้งกระท าตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจน
มติและค าสัง่ดงัวา่น้ีก็ตอ้งกระท าตามทางอนัสมควรเพือ่ใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ข้อ 65. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหน้าที่เก่ียวกบัการ
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูป้ระเภท มีหลกัประกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบของ สหกรณ์ 

และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี 
(3) ดูแลการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นสญัญา 
(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ี

เงินกู ้หรือผดินัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั 
หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

 
คณะกรรมการศึกษา 

ข้อ 66. คณะกรรมการการศึกษา ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกิน 
หา้คน เป็นคณะกรรมการการศึกษา โดยใหมี้ต าแหน่งเป็นประธานคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้น
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก  าหนด เวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง
กรรมการศึกษานั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการเป็นผูเ้รียกประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรม
การศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ใหค้ณะกรรมการศึกษามีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินการ
ตามขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวขอ้งตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผูท้ี่สนใจให้ทราบถึง เจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิก และบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ด าเนินงานไป 



(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพยแ์ละการใชจ่้ายเงินอยา่งมีวนิยัและรอบคอบ

ตลอดจนวชิาการต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) การศึกษา และติดตามข่าวเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก

ประเทศ เพือ่น าตวัอยา่งที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาและน ามาบริการแก่สมาชิก 
 

ประธานในทีป่ระชุม 
ข้อ 68. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุมและถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการคณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษา ใหป้ระธานคณะกรรมการนั้นๆเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ประธานคณะกรรมการไม่
อยูใ่นที่ประชุม ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 69. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆ ออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ สุดแต่กรณีไดเ้พียงคนละ
หน่ึงเสียง จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงที่ประชุมใหญ่วนิิจฉยันั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ได ้

ข้อ 70. การวินิจฉัยปัญหาเว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษ  ในขอ้บงัคบัน้ีการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ 
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ให้ถือคะแนน
เสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงช้ีขาด เวน้แต่ใน
กรณีที่ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชุม ดงักล่าว ไวใ้นขอ้ 48 วรรคทา้ย 

 
รายงานการประชุม 

ข้อ 71. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุมและให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอ่ืนๆ 
แลว้แต่กรณีอีกคนหน่ึงที่เขา้ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 



ที่ปรึกษา 
ข้อ 72. ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงมีคุณวุฒิ 

ความสามารถและความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ไดไ้ม่เกินหา้คน เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการ
ด าเนินการทัว่ไปของสหกรณ์ 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 73. ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
เพือ่ด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แลว้ท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไม่เกิน ห้า
คน 

ข้อ 74. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลา 
หน่ึงปี ทางการบญัชีของสหกรณ์ ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 
ก็ใหมี้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน 

ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ

การด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ีคือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียน และการเงินตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสินทั้งปวง

ของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการผูจ้ดัการและเจา้หน้าที่ ของสหกรณ์ทั้งทาง
วชิาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้ง 
และหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ 
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพือ่พจิารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอ้บงัคบัและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่
เห็นสมควร หรือที่เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินการของสหกรณ์ 

ผูต้รวจสอบกิจการอาจเขา้ร่วมประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการด าเนินการได ้เพื่อช้ีแจง
เก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบกิจการ ซ่ึงเสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ 

 



หมวด 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 76. การจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  “เจา้หน้าที่ของสหกรณ์” หมายความรวมถึง
ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ ซ่ึงสหกรณ์แต่งตั้งหรือจา้ง และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเจา้หนา้ที่ประจ า 

ในการจา้งผูจ้ดัการ ใหผู้จ้ดัการอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละไม่เกิน 4 ปี นบัตั้งแต่วนัด ารงต าแหน่ง เม่ือ
พน้ก าหนดเวลาดงักล่าว หากคณะกรรมการ ด าเนินการเห็นว่าผูจ้ดัการ มีความรู้ความสามารถที่จะบริหาร
ต่อไปไดอี้ก คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจขยายเวลาการด ารงต าแหน่งของผูจ้ดัการไดอี้กคราวละไม่เกิน 
4 ปี 

คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกบุคคลที่มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมแก่หน้าที่ เพื่อแต่งตั้งหรือจดัจา้งเป็นผูจ้ดัการคนหน่ึงและจา้ง
เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ตามที่จ  าเป็น และสมควรแก่ปริมาณงานของสหกรณ์ 

ในการจา้งผูจ้ดัการหรือจา้งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้
คณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควรตามประเภทของงาน 

ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบติัหน้าที่ดงัก าหนดไว ้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการตามขอ้ 76 วรรคห้า ห้ามมิให้แต่งตั้งหรือจา้งบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวางขอ้ก าหนดต่างๆ ในระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการ
คดัเลือกหรือสอบคดัเลือก การแต่งตั้งหรือจดัจา้ง การก าหนดอตัราเงินเดือนการให้สวสัดิการและการให้
ออกจากต าแหน่งของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่อ่ืนของสหกรณ์ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ ตอ้งกระท าตามขอ้บงัคบัระเบียบ มติ 
ค  าสัง่ต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ 

ในกรณีที่ไม่มีขอ้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติ หรือค าสั่งดงัว่านั้น ก็ตอ้งกระท าตาม
การอนัสมควรเพือ่ใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

ข้อ 77. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าที่จดัการทัว่ไป และ
รับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผูเ้ข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กับเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือนแจง้ยอดจ านวนหุน้จ่ายคืน ค่าหุน้และชกัจูงการถือหุ้น
ใหส้หกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 



(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกูจ้ดัท  าเอกสารเก่ียวกบัเงินกูแ้ละด าเนินการอ่ืนๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองการใหกู้เ้งินใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่ก  าหนดไว ้

(5) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าที่และลูกจา้งสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก  าหนดในระเบียบรวมถึง
ก าหนดหนา้ที่และวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและ
รับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่และลูกจา้งเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(6) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบส าคญั โดยครบถว้นรับผิดชอบ
ในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้งรวบรวมใบส าคญัต่างๆ เก่ียวกับการจ่ายเงิน โดย
ครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(7) รับผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(8) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 

(9) รับผดิชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาต่อที่ประชุมใหญ่ 

(10) เข้าร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืนๆ เวน้แต่ในกรณีที่ประชุมนั้นๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

(11) ปฏิบติัการเก่ียวกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ์ 
(12) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ใน

สภาพดีและปลอดภยั 
(13) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(14) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ

ก าหนด 
(15) ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ์มอบ

ให ้หรือตามที่ควรกระท าเพือ่ใหกิ้จการในหนา้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 
การพน้จากต าแหน่งของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการของสหกรณ์พน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือ 
(3) ขาดคุณสมบตัิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(4) ครบตามก าหนดระยะเวลาจา้ง 
(5) เลิกจา้ง 



(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก มีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษว์่าไดท้  าการ
หรือละเว้นกระท าการใดๆ อ่ืนอีกต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ที่ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

ข้อ 78. การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ต  าแหน่งผูจ้ดัการว่างลงและยงัไม่ไดใ้ห้ผูใ้ดด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเม่ือผูจ้ ัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที่ได้เป็นคร้ังคราวให้รองผูจ้ ัดการ หรือ
เจา้หนา้ที่อ่ืนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 79. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปล่ียนผูจ้ ัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางการบญัชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพือ่ทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 80. เจ้าหน้าที่อื่น  นอกจากต าแหน่งผูจ้ ัดการแล้วสหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้ งน้ี ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
หมวดที่ 9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ 81. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และมติที่ประชุมใหญ่ และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบี้ยเงินกู ้
(3) ระเบียบวา่ดว้ยการใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์ 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยการเก็บรักษา การยมื และการท าลายเอกสาร 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงิน 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
(8) ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มีเพื่อสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบ (1) และ (7) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้

บงัคบัได้ ส่วนระเบียบอ่ืนๆ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน 
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 



ข้อ 82. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหาย 
โดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามขอ้ 81 (2)(7) แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกขห์รือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ 83. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ  ให้สหกรณ์ขอค าวินิจฉัยต่อนายทะเบียน 
สหกรณ์ และใหส้หกรณ์ปฏิบติัตามค าวนิิจฉยันั้น 

ข้อ 84. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั จะกระท าก็ไดแ้ต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่และตอ้งน าขอ้บงัคบั
ที่แกไ้ขเพิม่เติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน สามสิบวนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเม่ือ
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ใหมี้ผลใชข้อ้บงัคบัได ้

การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือได้
แจง้ขอ้ความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกบัหนังสือแจง้นัด
ประชุม 

ข้อ 85. ในกรณทีี่ข้อบังคบันี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัที่ก  าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าสัง่และระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 
การเลิกสหกรณ์ 

ข้อ 86. สหกรณ์ย่อมเลิกด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัต่อไปน้ี 
(1) มีเหตุตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
(2) สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกนอ้ยกวา่สิบคน 
(3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติใหเ้ลิก 
(4) ลม้ละลาย 
(5) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหเ้ลิก 
กรณีที่สหกรณ์ตอ้งเลิกตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ใหแ้จง้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน สิบห้าวนั 

นบัแต่วนัที่เลิก 
ข้อ 87. เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกด้วยเหตุหน่ึงเหตุใด ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 86. ให้จดัการช าระบญัชีตาม

บทบญัญติัในหมวด 4 วา่ดว้ยการช าระบญัชี ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ข้อ 88. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิกกิจการ เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกกิจการและไดจ้ดัการ

ช าระบญัชี โดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมาย ว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบี้ ย
และช าระหน้ีสินอ่ืนๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินเหลืออยูเ่ท่าใด ใหผู้ช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที่ช าระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 



(3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกท าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปีตามที่
ก  าหนดในขอ้บงัคบั 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่ 
สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีที่เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามขอ้ 37(4) ในปีนั้น 

ถ้ายงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีก ให้ผูช้  าระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่ไดภ้ายใน สามเดือน นบัแต่วนัที่ช าระบญัชีเสร็จ 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 89. ให้คณะกรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
ใชบ้งัคบั คงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกวา่จะครบวาระตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเดิมของสหกรณ์โดยให้ถือ
วา่เป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก 

ข้อ 90. ให้บรรดาระเบียบของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยงัคงใชบ้งัคบั
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกวา่จะมีระเบียบที่ออกตามขอ้บงัคบัน้ี 

ข้อ 91. ข้อบังคบัฉบับเดิมเลขทะเบียนที่ กพธ. 2/2516 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้เม่ือ
วนัที่ 12 มกราคม 2516 เป็นอนัยกเลิกทั้งส้ิน ทั้งน้ีตั้งแต่วนัที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั พ.ศ. 2542 ใหแ้ลว้ 

ข้อ 92. ผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ที่ด  ารงต าแหน่งก่อน
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั พ.ศ. 2542 ถือใชก้็ให้ด ารงต าแหน่งไปจน
ครบก าหนดไวใ้นสญัญาจา้งหรือระเบียบเดิม 

 
 
ลงช่ือ ประธานที่ประชุม 
 (นายสิงห์เลก็ เตียรประเสริฐ) 
 
ลงช่ือ เลขานุการ 
 (สมสิทธ์ิ ศรีนาชู) 
 
ลงช่ือ ต าแหน่งหวัหนา้หน่วยส่งเสริมสหกรณ์ 
 (นางพรรณ ีคมัภิรานนท์) เขตกรุงเทพมหานคร ที่ 11 


