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ขอบังคบั 
สหกรณออมทรพัยกรมธนารักษ จํากดั พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย (ฉบับที่ ๒)       

พ.ศ. ๒๕๕๒, (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๕9, (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕60 และ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕61  

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

หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
 ชื่อ สหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด 
 TREASURY DEPARTMENT OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 
 ประเภทสหกรณ สหกรณออมทรัพย 
 ที่ตั้งสํานักงาน อาคารกรมธนารักษ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
                               กรุงเทพมหานคร 

  สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงาน
สหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
 
  ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้  
 
      
 
 
 
 
    ดานบน  เปนช่ือสหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด 
    ตรงกลาง  เปนตราสัญลักษณของกรมธนารักษ 
    ดานลาง  เปนสัญลักษณแทนมือ 2 ขาง 
    ความหมาย  ขาราชการและเจาหนาที่ของกรมธนารักษตองชวยกัน 
           ประคับประคองกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากดั  
                     ใหเจริญกาวหนา 

 



๒ 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค 

 
 ขอ 2.๑ วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพือ่สงเสรมิผลประโยชนทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลกัเกณฑ รวมทั้งในขอตอไปนี ้
  (1) สงเสริมใหสมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของ
ตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
  (2) สงเสริมการชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ สมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห 
  (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
  (5) ใหเงินกูแกสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  (6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
  (7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
  (8) ซื้อหุนของชุมชนสหกรณหรือสหกรณอื่น 
  (9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ 
  (10) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
  (12) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด 
  (13) ดําเนินการใหกูเพื่อการเคหะ 
  (14) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว 
  (15) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศประเทศไทย ชุมนมสหกรณและ
สหกรณอื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
  (16) กระทําการตางๆตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอน
หรือรับโอนสิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาซื้อ ขาย หรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธี
อื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
  (17) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
  (18) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด 
  (19) ดําเนินกิจการอยางอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

                                                             
๑

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๕9 

 



๓ 

 

หมวด 3 
ทุน 
 

 ขอ 3. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (1) ออกหุน 
  (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น 
  (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงินอยางอื่น 
  (4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
 

หุน 
 

 ขอ 4. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 ขอ 5.๒ การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณเงินรายเดือนตามความใน
วรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับ
จากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากการทาง
ราชการดวย 
  ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอ
ซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุน
ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
  ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรือ
อายัดคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิก
มีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ์พิเศษ
เหนือเงินคาหุนนั้น 

                                                             
๒ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 
 “ การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินได
รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
   เงินรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจาง
ประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากการ
ทางราชการดวย 
   ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด
ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมด 
   สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
   ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้ของ
สมาชิกน้ัน” 

 



๔ 

 

 ขอ 6. การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ
สมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิก
นั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน 
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ 7.๓ การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 84 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 300,000 บาท และมีหน้ีสินไมเกินมูลคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุน
รายเดือนก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งน้ี หากภายหลังจากงดชําระหุนราย
เดือนปรากฏวาสมาชิกมีหน้ีสินเกินมูลคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ สมาชิกจะตองชําระเงินคาหุนรายเดือนไม
นอยกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ 
  สําหรับสมาชิกที่มีความประสงคจะลดหุนรายเดือน ก็สามารถกระทําไดโดยแจงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตการขอลดคาหุนดังกลาว จะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกนั้นมีหนี้สินไมเกิน
มูลคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ และจํานวนเงินคาหุนรายเดือนที่ขอลดจะตองไมนอยกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวใน
ระเบียบสหกรณ 
  คําวา “หน้ีสิน” ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง หมายถึง หน้ีสินของสมาชิกที่มีอยูใน
สหกรณ และหน้ีสินที่สมาชิกจะตองรับผิดชอบในฐานะผูคํ้าประกันกับสหกรณ 
 ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก   
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 
 ขอ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณ
เปน ผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่นๆ จะตองลงลายมือชื่อของกรรมการที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการ รวมเปนสองคน 
      (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน(1)ขางบนนี้จะตอง      
ลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

                                                             
๓

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕60 ซึ่งมีความเดิมวา 

 “ การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 84 เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 
300,000 บาท และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
  สําหรับสมาชิกที่มีความประสงคจะลดหุนรายเดือน ก็สามารถกระทําไดโดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการ แตการขอลดคาหุนดังกลาว จะกระทําไดตอเมื่อสมาชิกนั้นมีหนี้สินไมเกินมูลคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ 
และจํานวนเงินคาหุนรายเดือนที่ขอลดจะตองไมนอยกวาอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ ” 

 
 



๕ 

 

  อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
 

 ขอ 10. วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับ       
ปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ 
  ถาที่ประชุมยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือสําหรับการค้ําประกันปกอนไปพลาง 
 ขอ 11. การกูยืมหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ ตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตาม ขอ 10 
 

การรับเงินฝาก 
 

 ขอ 12.๔ การรับเงินฝาก สหกรณอาจรับเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของ
สหกรณผูรับฝากน้ัน ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
  ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

การใหเงินกู 
 

 ขอ 13. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก 
      (1) สมาชิกของสหกรณ  
      (2) สหกรณอื่น 
  การใหกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 
  การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ        
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 
                                                             
๔ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 
 “ การรับเงินฝาก สหกรณอาจรับเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 
   ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
   ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 



๖ 

 

  สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 
 ขอ 14. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ    
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง
หมายที่ใหเงินกูนั้น 
 ขอ 15. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตาม ประเภทและจํากัด ดังตอไปนี้ 
      (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมีความ
ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
      (2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน
หรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ 
      (3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจใหกูพิเศษ
แกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 16. ดอกเบ้ียเงินกู  ใหสหกรณเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราที่กําหนดไว
ในระเบียบสหกรณ 
 ขอ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม 
ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
  ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆเปนอันถึงกําหนดชําระคืน
โดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
      (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
      (2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
      (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
      (4) เมื่อคางชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
  ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูประกันชําระเปนงวด
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับกูประเภทนั้นๆ 
 ขอ 18. ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน ผูกูและผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอ
โอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 
และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยูสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 43) 
 
 
 



๗ 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 

 ขอ 19. การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่
กําหนดไวในวัตถุของสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดภายใตกฎหมายวาดวย
สหกรณ โดยใหคํานึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะรับได 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 

 ขอ 20. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บภาษีเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
  ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
  วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
 ขอ 22. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุลและใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
  อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
 ขอ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 
  ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางานแตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 
 
 
 
 



๘ 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

 ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง 
 ขอ 25. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง เปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบสอบกิจการ ผูจัดการเจาหนาที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานสหกรณได 
  ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกใหชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแก
ปฏิบัติการตามสมควร 
 ขอ 26. การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายกายหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 
 

กําไรสุทธิประจาํป 

 ขอ 27.๕ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี         
ที่รองรับโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

                                                             
๕ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 
 “  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปแลว 
ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
   กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดดังตอไปน้ี 
      (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวน
แหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวนเงินปน
ผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
      ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับ
คํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
ถัดไป 
      (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการ
ชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
      (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
      (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 
      (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ  
      (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ  
      (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ 
      (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
      (9) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิน ” 

 
 



๙ 

 

และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ
กําไรสุทธิ 
  กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรได
ดังตอไปนี้ 
      (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไม เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจาย
เปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
      ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของ
เดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของเดือน 
สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 
      (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวน
แตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
      (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
      (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามทีม่ี
อยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตาม
หุน ตาม (1) 
      (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ  
      (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ  
      (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
      (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
      (9) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิน 
 

ทุนสํารอง 
 

 ขอ 28. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ 27 บรรดาเงินอุดหนุนหรืทรัพยสินที่มีผูยกใหแก
สหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
  อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
  กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม
ขอ 27. หากที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ขอ 29. สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
  ทุนสํารองนี้จะถอนไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุน
สํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
 
 
 



๑๐ 

 

หมวด 5 
สมาชิก 

 
 ขอ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 
      (1) ผูที่มีรายช่ือและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระ   
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
      (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและไดชําระ  
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
 ขอ 31.๖ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
      (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) ก.เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมธนารักษ หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณ 
หรือ 
           ข. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดกรมธนารักษ ที่ออกจากราชการโดยไดรับ
บําเหน็จ หรือบํานาญ หรือขาราชการที่โอนยายไปรับราชการที่สังกัดอื่นและมีสมาชิกภาพอยูจนถึงวันลาออกจาก
ราชการ หรือจนถึงวันโอนหรือยายไปรับราชการที่สังกัดอื่น หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณที่ออกจากงานตาม
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมะนารักษ จํากัด วาดวยเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2559 ขอ 72(4) และขอ 73 
           ค. เปนพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ 

 กรณีพนักงานราชการที่เปนสมาชิกสมทบมากอนขอบังคับฉบับน้ีใชบังคับใหโอน
อายุการเปนสมาชิก คาหุน เงินฝาก และหน้ีสินที่มีตอสหกรณในฐานะสมาชิกสมทบมาดวย ทั้งน้ีใหยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขาการเปนสมาชิกดวย 
      (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออกทรัพยอื่นซึ่ง
ประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 36.) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 31. ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน

                                                             
๖ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 
 “คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
      (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) ก.เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัดกรมธนารักษ หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณ หรือ 
           ข. เปนขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดกรมธนารักษ ที่ออกจากราชการโดยไดรับบํานาญ หรือ
บํานาญ หรือขาราชการที่โอนยายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืนและมีสมาชิกภาพอยูจนถึงวันลาออกจากราชการ หรือจนถึงวันโอนหรือ
ยายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืน 
           ค. เปนสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด ที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการ สังกัด
กรมธนารักษ หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณ 
      (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน” 
 



๑๑ 

 

ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการ
รับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็
ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือชื่อประชุม 
 ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ
หนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได 
 ขอ 34. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจะถือวาไดสิทธิในฐานะ
สมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมี ดังน้ี 
      (1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
      (2) เขาช่ือเรียกใหประชุมใหญวิสามัญ 
      (3) เสนอหรือรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
      (4) ไดรับการบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
      (5) สิทธิอื่นๆที่กําหนดไว ในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
  หนาที่ของสมาชิก มีดังน้ี 
      (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสหกรณ 
      (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
      (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
      (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
      (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 
 ขอ 35. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะเขาสมัครเปน
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและ
คณะกรรมการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้น มีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมี
อยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี)  
ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณเมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนด
ไวในขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งนี้เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอน
เงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ  
 ขอ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และ
ที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 

 ขอ 38. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรับ
โอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ 
ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทํา
เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
  เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงผูรับโอนประโยชนตามในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงิน
คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด บรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณ
ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็ใหคืนแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรค
แรกและขอ 45 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกนั้นๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่น   
คําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี     
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 
 ขอ 39. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี ้
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) เปนคนไรความสามารถ หรอืเสมือนไรความสามารถ 
      (4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
      (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 
      (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 40. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจลาออก
จากจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลว จึงถือวาออกจากสหกรณได 
  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความ
ในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
 ขอ 41. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
      (1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
      (2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 



๑๓ 

 

       (3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่ เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
      (4) คางชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
      (5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเมื่อจะ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 
      (6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ      
ประพฤติการณใดๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ    
ไมวาโดยประการใดๆ 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆดังกลาวขางตนนี้ 
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
  สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนทีส่ดุ 
 ขอ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุ
ใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ 43. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(3) โดยไมมีความผิด เวนแต ออกเพระตาย หรือ      
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให ลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย   
ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดหรือชําระคาหุนไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 7 สมาชิกเชนวานั้นอาจ
ไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 44. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 39 (1),(2),(3) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก  
มีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่นพรอมดวย เงินปนผลและเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที
โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจํานั้นแลว
ก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
  ถาในปใด จํานวนหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินรอยละสิบแหงทุนเรือน
หุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน
ไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันควร โดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงนิฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 



๑๔ 

 

 ขอ 45. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามขอ 
44 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 ขอ ๔๕/๑๗ เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคบบัญชาในหนวยงานของรัฐ 
หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงิน
อื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่
สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้น
ใหแกสหกรณโดยพลัน 
  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแต สหกรณใหความยินยอม 
  การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ 
 ขอ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนหุน
ที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 

หมวด ๕/1๘ 
สมาชิกสมทบ 

 
 ขอ 46/1 สมาชิกสมทบ คือ๙ 
      (1) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกสมทบตามขอบังคับนี้ที่ไดลงลายมือชื่อและไดชําระคาหุนตาม
จํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
 ขอ 46/2 ๑๐สมาชิกสมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
      (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก  
      (4) ลูกจางชั่วคราวในสังกัดกรมธนารักษที่ไดรับอัตราคาจางเปนรายเดือน 
      (5) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

                                                             
๗

 เพิ่มเติม โดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
๘ เพิ่มเติม โดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยใหเพิ่ม หมวด ๕/๑ สมาชิกสมทบ ตั้งแตขอ ๔๖/๑ ถึงขอ ๔๖/๑๔ ไวทาย
หมวด ๕ ขอ ๔๖ 
๙

 เดิมเสนอขอ ๔๖/๑ จํานวน ๒ อนุ แตกรมสงเสริมสหกรณ โดย สํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ ๑ ไดตัดขอความใน (๑) และ

เปลี่ยนตัวเลข (๒) เปน (๑) ทําให ขอ ๔๖/๑ มีวงเล็บ (๑) วงเล็บเดียว ซึ่งความเดิมตอนเสนอเพิ่มเติมเปน ดังนี้ 
 “ขอ ๔๖/๑ สมาชิกสมทบ คือ 
     (๑) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่จะถือ
ครบถวนแลว 
     (๒) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกสมทบตามขอบังคับนี้ที่ไดลงลายมือชื่อและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว ” 
๑๐

 เพิ่มเติม โดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕61 



๑๕ 

 

 ขอ 46/3 การเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาเบื้องตนของผูสมัครรับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 46/2 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหมใหที่
ประชุมใหญทราบคราวถัดไป 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเขาประชุม 
 ขอ 46/4 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ
หนึ่งรอยบาทในวันยื่นใบสมัครเปนสมาชิก คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได 
 ขอ 46/5 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ เมื่อผูเขาเปนสมาชิกสมทบไดลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว จะถือวาไดสิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบมี ดังน้ี 
      (1) สิทธิเกี่ยวกับการฝากเงินทุกประเภท ตามระเบียบของสหกรณ 
      (2) สิทธิในการกูยืมเงินตามระเบียบของสหกรณ 
           - สิทธิในการกูเงินฉุกเฉิน 
             - สิทธิในการกูเงินสามัญ 
      (3) สิทธิไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
      (4) สิทธิอื่นๆที่กําหนดไวในขอบังคับ 
  หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
      (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
      (2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
      (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
      (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
      (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 
  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในเรื่อง ดังตอไปน้ี 
      (1) นับชื่อและออกเสียงในที่ประชุมใหญ 
      (2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
      (3) สมัครเปนกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 46/6 การเปลี่ยนช่ือ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู 
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ 46/7 การตั้งผูรับโอนประโยชน ในกรณีที่สมาชิกสมทบประสงคจะตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในอยูในสหกรณในเมื่อตาย ใหถือปฏิบัติตามความในขอ 38 โดยอนุโลม 
 



๑๖ 

 

 ขอ 46/8๑๑ การขาดจาการสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
      (4) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
      (5) ออกจากการเปนพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ เวนแต อยูในระหวางดําเนินการ
โอนสมาชิกภาพเปนสมาชิก ก็ใหคงมีสมาชิกภาพสมาชิกสมทบตอไปจนกวาจะไดดําเนินการดังกลาวแลวเสรจ็จงึจะ
ใหขาดจากการเปนสมาชิกสมทบ 
      (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
 ขอ 46/9 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และจะถือวาออกจากสหกรณเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา
อนุญาตแลว 
 ขอ 46/10 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่
กําหนดไวในขอ 41 โดยอนุโลม 
  การใหสมาชิกสมทบออกจากสหกรณเปนไปโดยมติของคณะกรรมการดําเนินการดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น โดยถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกให
ออกจากสหกรณในวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติ 
  สมาชิกสมบทที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณมติใหออกจากสหกรณของคณะกรรมการ
ดําเนินการตอที่ประชุมใหญ คําอุทธรณใหยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติให
ออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 
 ขอ 46/11 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ 46/12 การจายเงินคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 46/8 (1) (2) (3) นั้น ใหถือปฏิบัติตามขอ 44 วรรคทาย โดยอนุโลม 
 ขอ 46/13 การหักจายจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 46/12 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน 
 ขอ 46/14 ความรับผิดของสมาชิกสมทบเพื่อหนี้สิ้นของสหกรณ สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สิน
ของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังสงไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

                                                             
๑๑

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 

 “ ขอ ๔๖/๘ การขาดจาการสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
  (4) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
  (5) ออกจากการเปนพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ 
  (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 



๑๗ 

 

 ขอ 46/1๕๑๒ การรับโอนสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบของสหกรณออมมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด ที่มี
คุณสมบัติตามขอ ๓๑ (๓) ค. หากประสงคจะสมัครเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามที่กําหนดไวในขอ 
๓๒ และจะไดรับสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ ๓๔ ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน 
  การรับโอนเงินคาหุน เงินฝาก และเงินอื่นใด รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณให
เปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 
 

หมวด 6 
การประชุมใหญ 

 
 ขอ 47. การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 48. การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดถานาย
ทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรอืน
หุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
  สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน         
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา 
ดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวสิามญั
ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ขอ 49. การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน 
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน 
อาจแจงลวงหนาตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อ
ในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาส
เดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย 
 ขอ 50. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ซึ่งจะเปนองคประชุมในการประชุมใหญ สมาชิกจะ
มอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 
 ขอ 51. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกมาประชุมไมครบองค
ประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรกในการประชุม   ครั้งหลังนี้ 
ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 50 
วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 
 ขอ 52. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาเรื่องทั้งปวงที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

                                                             
๑๒

 เพิ่มเติม โดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 



๑๘ 

 

      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกใหม สมาชิกออกจากสหกรณ และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัคร
ซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
      (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
      (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
      (4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผูตรวจกิจการของสหกรณ 
      (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการอื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการ 
      (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
      (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปสหกรณ 
      (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
      (10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
      (11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณเปนสมาชิกอยู 
      (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
      (13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 
 

หมวด 7  
คณะกรรมการดําเนินการ 

 
 ขอ 53.๑๓ คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

                                                             
๑๓

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 

 “ คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
กรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
   ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
   หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
  (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่  
  (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
  (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่
ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตน 
  (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี” 
 



๑๙ 

 

  ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ณ สํานักงานสหกรณ 
  หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
      (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
      (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่  
      (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
      (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตน 
      (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
 ขอ 54. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
      (1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (1.1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (1.2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู
ในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (1.3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
   (1.4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
      (2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (2.1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2.2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(2.3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
      (3) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
   (3.1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง 
   (3.2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
   (3.3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 
   (3.4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
      (4) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
   (4.1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
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   (4.2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 ขอ 55. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง
ปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ   ออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และให
ถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนง    จนครบวาระ หรืออยู
นานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุกๆป 
  เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมแตตองไมเกิน 150 วัน  
นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน      
สองวาระติดตอกัน 
  กรรมการดําเนินการสหกรณที่ดํารงตําแหนงมาครบสองวาระติดตอกันแลวจะมีสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตั้งไดเมื่อพนระยะเวลาหนึ่งทางบัญชีของสหกรณแลว 
  ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 56. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
      (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
      (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่
ประชุมใหญของสหกรณ 
      (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
      (4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
      (5) ตกเปนผูผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
      (6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
      (7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว  
      (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให
เปนที่สุด 
  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการในวาระ
เริ่มแรก 
 ขอ 57. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตาม ขอ 56 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป
จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุม
ดําเนินการใดๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
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  ในตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น เปน
ตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ใหมคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมี
การเลือกตั้งใหม 
  กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งแทนตนนั้นชอบที่จะอยูได 
 ขอ 58. การประชุมและองคการประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  
แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
  ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของ
สหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 59. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับทั้งในทางอันจะ
ทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
      (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
      (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหกูเงิน และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ 
      (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
      (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
      (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
      (6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนผูจัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
      (7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 
      (8) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 
      (9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
      (10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณและองคการอื่น 
      (11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินการของสหกรณ 
      (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
      (13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิกเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแล
โดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
      (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
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      (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 
      (16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
      (17) พิจารณาดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
      (18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออก
เสียงในการประชุมของสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น ซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิก 
ทั้งนี้ เปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกําหนดไว 
      (19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ และบุคคลที่เกี่ยวกับของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ 60. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
กระทําการ หรืองดเวนการกระทํา หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสีย
ผลประโยชน หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงิน ตามรายการสอบบัญชี หรือรายงานตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
 ขอ 61. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูสามัญและ/หรือ
คณะกรรมการเงินกูพิเศษ จํานวนคณะละ 3 – 5 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น 
  ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ 
ประชุมคราวถัดไป 

ขอ 62. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งขอตอไปนี้ 

     (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
     (2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเมื่อ

เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

     (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการชําระเงินงวดชําระ

หนี้เงินกู หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน 
หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ 63. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ จํานวน 3 – 5 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ 



๒๓ 

 

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยู ในตําแหนงได เท ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 64. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งขอ
ตอไปนี้ 

     (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ
ผูสนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

     (2) ประชาสัมพันธและเผยแพรแกสมาชิกถึงการออมทรัพย และใชจายเงินอยางรอบคอบ 
ตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

     (3) ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินการงานของสหกรณอื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา นํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม 

ขอ 65. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแตงตั้ง
อนุกรรมการตางๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

 ขอ 66. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน 
ในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่ง
ขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
ใหประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมมีมติ ถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุม ในกรณีนี้ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก ที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเขาประชุม 
 
 
 



๒๔ 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

 ขอ 67. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญไดเพียงคน
ละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
  ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได 
 ขอ 68. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตางๆ  ในที่
ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ใหถือคะแนนเสียงเสียงขาง
มาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณี
ตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเขาประชุม 
  (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (2) การเลิกสหกรณ 
  (3) การควบสหกรณ 
  (4) การแยกสหกรณ 
 ขอ 69. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ นั้น ตองจัดใหผูเชาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวใน
รายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึง่
ที่เขาประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 8 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 ขอ 70. การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย 
มีความรูความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มี
ลักษณะตองหามตามขอ 53 (1), (2), (3),(4) ในการจัดจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปน
หลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 
  ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ ดังกําหนด
ไวในขอ 72 เปนลายลักษณอักษร 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรอืสอบ
คัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงผูจัดการ
สหกรณ 
 ขอ 71. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลา
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
 ขอ 72. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
      (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิก     
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 
      (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการ
ถือหุนในสหกรณ 
      (3) รับเงินฝาก จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการฝากเงินของสหกรณ 
      (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทํารายการเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 



๒๕ 

 

      (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือนพรอมกับ
แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
      (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ 
รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
      (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการเงินไว
โดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  
      (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน  
      (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
      (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินการของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
      (11) จัดทําแผนและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
      (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
      (13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิใหเขารวมประชุม 
      (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
      (15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ ของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
      (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
      (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด 
      (18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลลุวงไปดวยดี 
 ขอ 73.๑๔ การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                                                             
๑๔

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีความเดิมวา 

 “  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 
  (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือคบกําหนดตามสัญญาจาง 
  (5) ถูกเลิกจาง 
  (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ หรือละเวนการ
กระทําใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการ
สหกรณ” 
 
 



๒๖ 

 

      (1) ตาย  
      (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
      (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 
      (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ ให เปนอันพนจากตําแหนงเมื่อสิ้นปทางบัญชี เวนแต
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นมีสุขภาพสมบูรณและมีสมรรถภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตอไปเพื่อ
ประโยชนแกสหกรณ สามารถตออายุการทํางานไดอีกคราวละ ๑ ป จนครบอายุ ๖๕ ปบริบูรณ จึงเปนอันพนจาก
ตําแหนงเมื่อสิ้นปทางบัญชี หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
      (5) ถูกเลิกจาง 
      (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา ไดกระทําการ 
หรือละเวนการกระทําใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 
 ขอ 74. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่ออกไมนอยกวาสามสิบวันและให
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออกนั้น การ
ยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
 ขอ 75. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและ
แตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยไดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 5  ป 
 ขอ 76. การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารง
ตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราวใหรองผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ 
หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 
 ขอ 77. การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สินตลอดจนจัดทํา
งบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 78. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่
อื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 53 (1), (2), (3), (4) ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานใน
สหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 
ที่ปรึกษา 

ขอ 79. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน 
เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบ  ที่สหกรณกําหนด 

 
ผูตรวจสอบกิจการ 

 
ขอ 80. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
เปนการประจําตามจํานวนที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงหนาที่ประจําในสหกรณเปน           
ผูตรวจสอบกิจการไมได 



๒๗ 

 

ขอ 81. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

 ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 
ขอ 82. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 
     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน

ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง  
    (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 

เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
      (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ 
      (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของสหกรณ 
      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอื่นๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
  ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
  หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
แกไขโดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 
  ขอ 83. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว มิฉะนั้นผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 
 

หมวด 9 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 84.๑๕ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
      (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง
สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
                                                             
๑๕

 แกไขเพิ่มเติมโดย ขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งมีความเดิมวา 

 “ (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไข

เพิ่มเติมน้ัน ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูในขณะนัน้ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการ
ที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลง
ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอม
ทําได โดยตองระบุขอความ  ที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล “ 



๒๘ 

 

      (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดเมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเขา
ประชุม แตถาสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทํา
หนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็
ยอมทําได โดยตองระบุขอความ  ที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
      (3) การพิจารณาวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแตกรณี 
      (4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดหรือ
แยงกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ
อาจแกไขขอความนั้น และรับจดทะเบียน 
      (5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบหรือคาํสัง่
ใหสอดคลอง ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ 
 

หมวด 10 
ขอเบ็ดเสร็จ 

 
ขอ 85. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
ดวย 

     (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ 
     (2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 
     (3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
     (4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
     (5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
     (6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณ 
     (8) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
     (9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมีเพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
 เฉพาะระเบียบ (1), (2), (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช

บังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณกอน กรม
สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 86. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 85 (3), (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 87. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับใหสหกรณเสนอปญหานั้นตอ
นายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอวินิจฉัย และใหสหกรณปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 



๒๙ 

 

ขอ 88. ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกที่มา
ประชุมและลงลายมือชื่อเขาประชุม 

ขอ 89. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิก และไดจัดการชําระบัญชีโดย
จําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่นๆ 
ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี้ 

     (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
     (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
     (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 27 (2)  
 เงินที่จายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ

หาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4) ในปนั้น 
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ 90. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวน
หนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย  
 ขอ 91. ระเบียบ คําสั่ง หรือมติที่ออกกอนขอบังคับฉบับนี้ถือใช หากไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้    ก็คง
ใหถือใชตอไปไดจนกวามีการกําหนดขึ้นใหม 
  ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด ไดประชุมพิจารณาขอบังคับขางตนนี้ เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2543 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับของสหกรณได 
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