
๑ 

 

 

 

 

ข้อบังคบั 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมธนารักษ์ จ ากดั พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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 ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
 ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด 
 TREASURY DEPARTMENT OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED 
 ประเภทสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งสํานักงาน อาคารกรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
                               กรุงเทพมหานคร 

  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
  ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้  
 
      
 
 
 
 
    ด้านบน  เป็นช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด 
    ตรงกลาง  เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมธนารักษ์ 
    ด้านล่าง  เป็นสัญลักษณ์แทนมือ 2 ข้าง 
    ความหมาย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ต้องช่วยกัน 
           ประคับประคองกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด  
                     ให้เจริญก้าวหน้า 

 



๒ 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 
 ข้อ 2.๑ วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลกัเกณฑ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2) ส่งเสริมการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์ สมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 
  (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
  (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (8) ซื้อหุ้นของชุมชนสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
  (9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 
  (10) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
  (12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 
  (13) ดําเนินการให้กู้เพื่อการเคหะ 
  (14) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว 
  (15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศประเทศไทย ชุมนมสหกรณ์และ
สหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (16) กระทําการต่างๆตามทีอ่นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน
หรือรับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธี
อื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
  (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด 
  (19) ดําเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

                                                             
๑

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕๕9 

 



๓ 

 

หมวด 3 
ทุน 
 

 ข้อ 3. ท่ีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุ้น 
  (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
  (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินอย่างอื่น 
  (4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 

 ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ 5.๒ การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์เงินรายเดือนตามความใน
วรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่ งสมาชิกได้รับ
จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการทาง
ราชการด้วย 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวนหุ้น
ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
  ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรือ
อายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิก
มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธ์ิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

                                                             
๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 
 “ การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้
รายเดือนของตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
   เงินรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจํา ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงสมาชิกได้รับจากการ
ทางราชการด้วย 
   ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเม่ือใด
ก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชําระ
แล้วทั้งหมด 
   สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
   ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีของ
สมาชิกน้ัน” 
 



๔ 

 

 ข้อ 6. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน 
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ 7.๓ การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือเป็น
จํานวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท และมีหน้ีสินไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้น
รายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ ท้ังน้ี หากภายหลังจากงดช าระหุ้นราย
เดือนปรากฏว่าสมาชิกมีหน้ีสินเกินมูลค่าหุ้นท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์ สมาชิกจะต้องช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่
น้อยกว่าอัตราขั้นต่ าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ 
  สําหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะลดหุ้นรายเดือน ก็สามารถกระทําได้โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่การขอลดค่าหุ้นดังกล่าว จะกระทําได้ต่อเมื่อสมาชิกนั้นมีหนี้สินไม่เกิน
มูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ และจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนที่ขอลดจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราข้ันต่ําที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ 
  ค าว่า “หน้ีสิน” ตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง หมายถึง หน้ีสินของสมาชิกท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์ และหน้ีสินท่ีสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกันกับสหกรณ์ 
 ข้อ 8. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก   
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 
 ข้อ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติ ดังนี ้
      (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์
เป็น ผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของ กรรมการที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
      (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน(1)ข้างบนนี้จะต้อง       
ลงลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

                                                             
๓

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕60 ซ่ึงมีความเดิมว่า 

 “ การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 
300,000 บาท และไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
  สําหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะลดหุ้นรายเดือน ก็สามารถกระทํา ได้โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ แต่การขอลดค่าหุ้นดังกล่าว จะกระทําได้ต่อเม่ือสมาชิกน้ันมีหน้ีสินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
และจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนที่ขอลดจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ําที่กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ” 
 
 



๕ 

 

  อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
 

 ข้อ 10. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันสําหรับ       
ปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
  ถ้าที่ประชุมยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ
คํ้าประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือสําหรับการคํ้าประกันปีก่อนไปพลาง 
 ข้อ 11. การกู้ยืมหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ ตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันประจําปีตาม ข้อ 10 
 

การรับเงินฝาก 
 

 ข้อ 12.๔ การรับเงินฝาก สหกรณ์อาจรับเงนิฝากประเภทออมทรพัย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากน้ัน ท้ังน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
  ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู ้
 

 ข้อ 13. การให้เงินกู ้เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
      (1) สมาชิกของสหกรณ์  
      (2) สหกรณ์อื่น 
  การให้กู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์        
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
                                                             
๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 
 “ การรับเงินฝาก สหกรณ์อาจรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
   ข้อกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
   ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 



๖ 

 

  สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 
 ข้อ 14. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ    
อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ 15. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตาม ประเภทและจํากัด ดังต่อไปนี้ 
      (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมีความ
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพื่ อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
      (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอ่ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการอาจให้กู้พิเศษ
แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 16. ดอกเบ้ียเงินกู ้ ให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราที่กําหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ 
 ข้อ 17. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม 
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า
หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆเป็นอันถึงกําหนดชําระคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
      (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
      (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
      (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
      (4) เมื่อค้างชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
  ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชําระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ประกันชําระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับกู้ประเภทนั้นๆ 
 ข้อ 18. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้และผู้คํ้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
โอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ 
และจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมีอยู่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 
 
 
 



๗ 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 19. การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กําหนดไว้ในวัตถุของสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ โดยให้คํานึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะรับได้ 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บภาษีเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น 
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
  ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุลและให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
  ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางานแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 
 
 
 
 



๘ 

 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 
 ข้อ 25. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง เป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบสอบกิจการ ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการดําเนินการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานสหกรณ์ได้ 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกให้ช่วยเหลือหรือให้คําช้ีแจงแก่
ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ 26. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายกายหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

 ข้อ 27.๕ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี         
ที่รองรับโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ

                                                             
๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 
 “  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปแล้ว 
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิและเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
   กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปน้ี 
      (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปัน
ผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
      ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับ
คํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนน้ัน ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือน
ถัดไป 
      (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ชําระเงินงวดชําระหน้ีไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีน้ัน 
      (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
      (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่ มีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
      (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  
      (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  
      (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
      (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
      (9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิน ” 
 
 



๙ 

 

และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของ
กําไรสุทธิ 
  กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้ 
      (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่ เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
      ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของ
เดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
      (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้น
แต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 
      (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
      (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปนัผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตาม
หุ้น ตาม (1) 
      (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์  
      (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  
      (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (8) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
      (9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิน 
 

ทุนส ารอง 
 

 ข้อ 28. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อ 27 บรรดาเงินอุดหนุนหรืทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่
สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรอืทรัพย์สินน้ันเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
  อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 
  กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ 27. หากที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ข้อ 29. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองยอมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนร่วม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ 
หรือเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
  ทุนสํารองนี้จะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 
 
 



๑๐ 

 

หมวด 5 
สมาชิก 

 
 ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
      (1) ผู้ที่มีรายช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชําระ   
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
      (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้ชําระ  
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 31.๖ คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) ก.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมธนารักษ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือ 
           ข. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมธนารักษ์ ที่ออกจากราชการโดยได้รับ
บําเหน็จ หรือบํานาญ หรือข้าราชการที่โอนย้ายไปรับราชการที่สังกัดอื่นและมีสมาชิกภาพอยู่จนถึงวันลาออกจาก
ราชการ หรือจนถึงวันโอนหรือย้ายไปรับราชการที่สังกัดอื่น หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีออกจากงานตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 72(4) และข้อ 73 
           ค. เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์ 

 กรณีพนักงานราชการท่ีเป็นสมาชิกสมทบมาก่อนข้อบังคับฉบับน้ีใช้บังคับให้โอน
อายุการเป็นสมาชิก ค่าหุ้น เงินฝาก และหน้ีสินท่ีมีต่อสหกรณ์ในฐานะสมาชิกสมทบมาด้วย ท้ังน้ีให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกด้วย 
      (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออกทรพัย์อื่นซึง่
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 36.) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 31. ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนใน

                                                             
๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 
 “คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
      (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) ก.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมธนารักษ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ 
           ข. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมธนารักษ์ ที่ออกจากราชการโดยได้รับบํานาญ หรือ
บํานาญ หรือข้าราชการที่โอนย้ายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืนและมีสมาชิกภาพอยู่จนถึงวันลาออกจากราชการ หรือจนถึงวันโอนหรือ
ย้ายไปรับราชการที่สังกัดอ่ืน 
           ค. เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัด
กรมธนารักษ์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
      (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน” 
 



๑๑ 

 

ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็
ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือช่ือประชุม 
 ข้อ 33. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
หนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมี ดังน้ี 
      (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
      (2) เข้าช่ือเรียกให้ประชุมใหญ่วิสามัญ 
      (3) เสนอหรือรับเลือกเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
      (4) ได้รับการบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
      (5) สิทธิอื่นๆที่กําหนดไว้ ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  หน้าท่ีของสมาชิก มีดังน้ี 
      (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
      (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
      (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 ข้อ 35. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื่น และประสงค์จะเข้าสมัครเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รั บเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้น มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมี
อยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)  
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 36. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 31 (3) หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ไว้ในข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอน
เงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์  
 ข้อ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติ และ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 



๑๒ 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

 ข้อ 38. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้  
ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทํา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งผู้รับโอนประโยชน์ตามในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอืน่ใด บรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็ให้คืนแก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 44 วรรค
แรกและข้อ 45 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือรับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วยเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น    
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี     
เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

 
 ข้อ 39. การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืเสมือนไร้ความสามารถ 
      (4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ละลาย 
      (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
      (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออก
จากจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ 41. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
      (2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 



๑๓ 

 

       (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
      (4) ค้างชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
      (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
      (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือ      
ประพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์    
ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆดังกล่าวข้างต้นนี้ 
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกที่ ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นทีสุ่ด 
 ข้อ 42. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 43. สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ ออกเพระตาย หรือ       
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย   
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดหรือชําระค่าหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 7 สมาชิกเช่นว่านั้นอาจ
ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 39 (1),(2),(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก  
มีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วย เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกจ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดย
ได้รับเงินปันผลและเงนิเฉลีย่คืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําน้ันแล้ว
ก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้าในปีใด จํานวนหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน
ได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 31(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันควร โดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์หรือสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลงัทีป่ระชุมใหญไ่ด้พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจําปกี็ได้ ส่วนเงินฝากและ
ดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 



๑๔ 

 

 ข้อ 45. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 
44 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 ข้อ ๔๕/๑๗ เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคบบัญชาในหน่วยงานของรัฐ 
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงิน
อื่นใด ที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานน้ันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่ สหกรณ์ให้ความยินยอม 
  การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนหุ้น
ที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด ๕/1๘ 
สมาชิกสมทบ 

 
 ข้อ 46/1 สมาชิกสมทบ คือ๙ 
      (1) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับนี้ที่ได้ลงลายมือช่ือและได้ชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 46/2 ๑๐สมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
      (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
      (3) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก  
      (4) ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมธนารักษ์ท่ีได้รับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน 
      (5) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
      (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
                                                             
๗

 เพิ่มเติม โดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
๘ เพิ่มเติม โดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้เพิ่ม หมวด ๕/๑ สมาชิกสมทบ ตั้งแต่ข้อ ๔๖/๑ ถึงข้อ ๔๖/๑๔ ไว้ท้าย
หมวด ๕ ข้อ ๔๖ 
๙

 เดิมเสนอข้อ ๔๖/๑ จํานวน ๒ อนุ แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑ ได้ตัดข้อความใน (๑) และ

เปลี่ยนตัวเลข (๒) เป็น (๑) ทําให้ ข้อ ๔๖/๑ มีวงเล็บ (๑) วงเล็บเดียว ซ่ึงความเดิมตอนเสนอเพิ่มเติมเป็น ดังน้ี 
 “ข้อ ๔๖/๑ สมาชิกสมทบ คือ 
     (๑) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ ซ่ึงจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 
     (๒) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับน้ีที่ได้ลงลายมือชื่อและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว ” 
๑๐

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



๑๕ 

 

 ข้อ 46/3 การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สมัครรับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 46/2 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้ผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบคราวถัดไป 
  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีดังว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือช่ือเข้าประชุม 
 ข้อ 46/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
หนึ่งร้อยบาทในวันย่ืนใบสมัครเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 46/5 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ เมื่อผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ลงลายมือช่ือของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว จะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบมี ดังน้ี 
      (1) สิทธิเกี่ยวกับการฝากเงินทุกประเภท ตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (2) สิทธิในการกู้ยืมเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 
           - สิทธิในการกู้เงินฉุกเฉิน 
             - สิทธิในการกู้เงินสามัญ 
      (3) สิทธิได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
      (4) สิทธิอื่นๆที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
      (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
      (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
      (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 
      (1) นับช่ือและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
      (2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
      (3) สมัครเป็นกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 46/6 การเปลี่ยนช่ือ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนในเรื่องช่ือ สัญชาติ และที่อยู่ 
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ 46/7 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกสมทบประสงค์จะตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตาย ให้ถือปฏิบัติตามความในข้อ 38 โดยอนุโลม 
 



๑๖ 

 

 ข้อ 46/8๑๑ การขาดจาการสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
      (4) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (5) ออกจากการเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์ เว้นแต่ อยู่ในระหว่างดําเนินการ
โอนสมาชิกภาพเป็นสมาชิก ก็ให้คงมีสมาชิกภาพสมาชิกสมทบต่อไปจนกว่าจะได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจงึจะ
ให้ขาดจากการเป็นสมาชิกสมทบ 
      (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 46/9 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และจะถือว่าออกจากสหกรณ์เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
อนุญาตแล้ว 
 ข้อ 46/10 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 41 โดยอนุโลม 
  การให้สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์เป็นไปโดยมติของคณะกรรมการดําเนินการด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น โดยถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้
ออกจากสหกรณ์ในวันที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติ 
  สมาชิกสมบทที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์มติให้ออกจากสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ คําอุทธรณ์ให้ยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติให้
ออกจากสหกรณ์ คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 46/11 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 46/12 การจ่ายเงินคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 46/8 (1) (2) (3) นั้น ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 44 วรรคท้าย โดยอนุโลม 
 ข้อ 46/13 การหักจ่ายจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 46/12 ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน 
 ข้อ 46/14 ความรับผิดของสมาชิกสมทบเพื่อหนี้สิ้นของสหกรณ์ สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้สิน
ของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

                                                             
๑๑

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 

 “ ข้อ ๔๖/๘ การขาดจาการสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ออกจากการเป็นพนักงานราชการสังกัดกรมธนารักษ์ 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 



๑๗ 

 

 ข้อ 46/1๕๑๒ การรับโอนสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๓๑ (๓) ค. หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 
๓๒ และจะได้รับสิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ ๓๔ ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน 
  การรับโอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก และเงินอื่นใด รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
 

หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

 
 ข้อ 47. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมปลีะหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 48. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มหีนังสือแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญวิ่สามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือน
หุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน         
ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ 
  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา 
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์หรอืเจา้หน้าที่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ข้อ 49. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน 
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน 
อาจแจ้งล่วงหน้าตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือช่ือ
ในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 50. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ซึ่งจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะ
มอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 51. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรกในการประชุม   ครั้งหลังนี้ 
ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 50 
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 52. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเรื่องทั้งปวงที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

                                                             
๑๒

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



๑๘ 

 

      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
      (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
      (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
      (4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผู้ตรวจกิจการของสหกรณ์ 
      (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
      (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน 
      (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจําปีสหกรณ์ 
      (9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
      (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
      (11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ 
      (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 

หมวด 7  
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 ข้อ 53.๑๓ คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

                                                             
๑๓

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 

 “ คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง และ
กรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
   ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์ 
   ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
  (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่  
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดจากการกระทําของตน 
  (6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี” 
 



๑๙ 

 

  ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ สํานักงานสหกรณ์ 
  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ 
      (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
      (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
      (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
      (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทําของตน 
      (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 ข้อ 54. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
      (1) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1.1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (1.2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (1.3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
   (1.4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (2) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
   (2.1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2.2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(2.3)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (3) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
   (3.1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง 
   (3.2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
   (3.3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
   (3.4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (4) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (4.1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 



๒๐ 

 

   (4.2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
 ข้อ 55. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสอง
ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์   ออกจาก
ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่ง    จนครบวาระ หรืออยู่
นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆปี 
  เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน      
สองวาระติดต่อกัน 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ดํารงตําแหน่งมาครบสองวาระติดต่อกันแล้วจะมีสิทธิลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งทางบัญชีของสหกรณ์แล้ว 
  ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 56. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
      (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
      (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
      (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
      (4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
      (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
      (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
      (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว  
      (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้
เป็นที่สุด 
  กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการในวาระ
เริ่มแรก 
 ข้อ 57. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตาม ข้อ 56 (7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุม
ดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 



๒๑ 

 

  ในตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง
ใหม่คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งแทนตนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ข้อ 58. การประชุมและองค์การประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของ
สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 59. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะ
ทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ทุกประการซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
      (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
      (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้เงิน และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์ 
      (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
      (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
      (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
      (6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนผู้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
      (7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 
      (8) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
      (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
      (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น 
      (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของสหกรณ์ 
      (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
      (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้สอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 



๒๒ 

 

      (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
      (16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
      (17) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
      (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออก
เสียงในการประชุมของสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 
      (19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวกับข้องได้ตามความเหมาะสม 
 ข้อ 60. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
กระทําการ หรืองดเว้นการกระทํา หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้เสีย
ผลประโยชน์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงิน ตามรายการสอบบัญชี หรือรายงานตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 ข้อ 61. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้สามัญและ/หรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ จํานวนคณะละ 3 – 5 คน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ 
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 62. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้กู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

     (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
     (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อ

เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

     (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการชําระเงินงวดชําระ

หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน 
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 63. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 – 5 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 



๒๓ 

 

 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในตําแหน่งได้ เท่ ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 64. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้ 

     (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ
ผู้สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

     (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงการออมทรัพย์ และใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

     (3) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินการงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา นํามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 

ข้อ 65. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

 
 

ประธานในท่ีประชุม 
 

 ข้อ 66. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่ง
ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ไม่มีมติ ถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสรจ็การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุม ในกรณีนี้ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก ที่มาประชุมและลงลายมือช่ือเข้าประชุม 
 
 
 



๒๔ 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม 

 ข้อ 67. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสยีงในที่ประชุมใหญ่ได้เพยีงคน
ละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ 68. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ  ในที่
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมและลงลายมือช่ือเข้าประชุม 
  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
  (2) การเลิกสหกรณ์ 
  (3) การควบสหกรณ์ 
  (4) การแยกสหกรณ์ 
 ข้อ 69. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือการประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เช้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไ ว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรอืกรรมการอืน่ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่ง
ที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

หมวด 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

 ข้อ 70. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1), (2), (3),(4) ในการจัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้ เป็น
หลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผูจ้ัดการรบัทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกําหนด
ไว้ในข้อ 72 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ 
 ข้อ 71. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลา
หรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 
 ข้อ 72. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
      (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก     
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
      (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการ
ถือหุ้นในสหกรณ์ 
      (3) รับเงินฝาก จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินของสหกรณ์ 
      (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทํารายการเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 



๒๕ 

 

      (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมกับ
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
      (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
      (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
      (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  
      (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
      (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินการของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
      (11) จัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
      (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
      (13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
      (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
      (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
      (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
      (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด 
      (18) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหก้ิจการในหน้าที่ลลุว่งไปด้วยดี 
 ข้อ 73.๑๔ การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                                             
๑๔

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงมีความเดิมว่า 

 “  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
  (1) ตาย  
  (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
  (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือคบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทําการ หรือละเว้นการ
กระทําใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ
สหกรณ์” 
 
 



๒๖ 

 

      (1) ตาย  
      (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
      (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
      (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ เป็นอันพ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นปีทางบัญชี เ ว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นมีสุขภาพสมบูรณ์และมีสมรรถภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติ งานต่อไปเพื่อ
ประโยชน์แก่สหกรณ์ สามารถต่ออายุการทํางานได้อีกคราวละ ๑ ปี จนครบอายุ ๖๕ ปีบริบูรณ์ จึงเป็นอันพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อสิ้นปีทางบัญชี หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
      (5) ถูกเลิกจ้าง 
      (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ได้กระทําการ 
หรือละเว้นการกระทําใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรยีบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสม
กับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 ข้อ 74. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่ออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออกนั้น การ
ยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 ข้อ 75. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและ
แต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5  ปี 
 ข้อ 76. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารง
ตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 77. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจนจัดทํา
งบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 ข้อ 78. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
อื่น โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1), (2), (3), (4) ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานใน
สหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 
ท่ีปรึกษา 

ข้อ 79. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จํานวนไม่เกินห้าคน 
เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ  ที่สหกรณ์กําหนด 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ข้อ 80. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจําตามจํานวนที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารงหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น           
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 



๒๗ 

 

ข้อ 81. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา 
ข้อ 82. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน

ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง  
    (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 

เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
      (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ 
      (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
  หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
  ข้อ 83. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว มิฉะนั้นผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 

หมวด 9 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 84.๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
      (1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
                                                             
๑๕

 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕61 ซ่ึงมีความเดิมว่า 

 “ (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เม่ือมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไข

เพิ่มเติมน้ัน ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็มจ านวนของคณะกรรมการ
ด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนัน้ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการ
ที่มาประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลง
ลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อม
ทําได้ โดยต้องระบุข้อความ  ที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมน้ัน พร้อมด้วยเหตุผล “ 



๒๘ 

 

      (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุมและลงลายมือช่ือเข้า
ประชุม แต่ถ้าสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็
ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความ  ที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล 
      (3) การพิจารณาวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี 
      (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์
อาจแก้ไขข้อความนั้น และรับจดทะเบียน 
      (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบหรอืคําสัง่
ให้สอดคล้อง ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 

หมวด 10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
ข้อ 85. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ด้วย 

     (1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
     (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
     (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
     (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบ (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้

บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกาํหนดใช้แล้วให้สง่สาํเนาให้นายทะเบยีนสหกรณ์ก่อน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 86. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 85 (3), (4) แต่มิได้รับชําระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข้อ 87. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอวินิจฉัย และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 



๒๙ 

 

ข้อ 88. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มา
ประชุมและลงลายมือช่ือเข้าประชุม 

ข้อ 89. การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชําระบัญชีโดย
จําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่นๆ 
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้ 

     (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
     (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
     (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2)  
 เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์

หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์ กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น 
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 90. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย  
 ข้อ 91. ระเบียบ คําสั่ง หรือมติที่ออกก่อนข้อบังคับฉบับนี้ถือใช้ หากไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้    ก็คง
ให้ถือใช้ต่อไปได้จนกว่ามีการกําหนดข้ึนใหม่ 
 
 
 
      ลงช่ือ  .......................................... เลขานุการ (ผู้รวบรวม) 
                                   (นายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร) 
 


