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เรียน สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด     

ด้วยกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
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สมุทรปราการ จำกัด สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จึงได้มีมติกำหนดการ
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ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่
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ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
   พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ 
 
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบาง
ประการ ประกอบกับได้มีประกาศกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้ เป็นเหตุให้ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
มีข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง รวมทั้งฝ่ายจัดการเห็นควรแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงขอเสนอให้มีการยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด เพื่อรวบรวมข้อบังคับให้อยู่ในฉบับเดียวกัน และพิจารณาเฉพาะในส่วนที่แก้ไข สำหรับ
ข้ออ่ืนให้คงใช้ตามเดิม เพ่ือถือบังคับใช้ ตามยกร่างข้อบังคับท่ีนำเสนอ 

  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
ได้พิจารณากลั่นกรองการยกร่างข้อบังคับ พ.ศ. .... และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   

  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำร่างข้อบังคับฉบับใหม่ 
เสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ 

  สรุปข้อทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาแก้ไข และเพ่ิมเติม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ) 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสหกรณ์จักได้นำข้อบังคับฉบับใหม่ไปจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และเมื่อนายทะเบียนได้รับจด
ทะเบียนแล้วจึงให้มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 44 

มติที่ประชุม ................................................................................................................ .................................. 

  ................................................................................................................ .................................. 
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หน้า 1 
 

ตารางเปรยีบเทียบข้อบังคับเดิม และข้อบงัคับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกร่างใหม่ 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 

 ข้อ 1 ในข้อบังคบันี้ 
“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด 
“กรรมการ” หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง  ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

 
เพิ่มเติมคำนิยาม 

ข้อ 1    ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
          ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT  
                COOPERATIVE LIMITED  
 
          ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
          ที่ตั้งสำนักงาน   23 / 17 - 21  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ 

     อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
                               จังหวัดสมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ 10270 

 
          สหกรณ์อาจย้ายที ่ตั ้งสำนักงานได้ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควร  โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม  สำนักงานส่วนราชการ

ข้อ 2    ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
          ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
                SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT  
                COOPERATIVE LIMITED  
          ชื่อย่อ  “สอ.สป.” หรือ “SPKTCOOP”   
          ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
          ที่ตั้งสำนักงาน   23 / 17 - 21  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ 

     อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
                               จังหวัดสมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ 10270 

 
          สหกรณ์อาจย้ายที ่ต ั ้งสำนักงานได้ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควร  โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม  สำนักงานส่วนราชการ

 
 
 
 
เพิ่มเติมชื่อย่อ 
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หน้า 2 
 

สหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และ
ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 

สหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และ
ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
   (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
   (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
   (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
 
   (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
   (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของสมาชิกและชุมชน

หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

ข้อ 3 วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิกทั้งมวล โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
   (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
   (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
   (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 
   (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชวีิตของสมาชิกและชุมชน

 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจชัดเจนขึ้น 
และรองรับธุรกรรม
ที่สหกรณ์ทำกับ
สมาชิกสมทบด้วย 

ข้อ 3 อำนาจกระทำการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอำนาจ
กระทำการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 
 
 
 
   (2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
   (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
   (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
   (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

ข้อ 4 อำนาจกระทำการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอำนาจ
กระทำการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
   (2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
   (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
   (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

 
 
แก้ไขเพิ่มเติมพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 46 
(5) แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้ชัดเจนขึ้น
รองรับการให้เงินกู้
กับสมาชิกสมทบ
ด้วย
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หน้า 3 
 

แก่กิจการของสหกรณ์ 
   (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
   (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด 
   (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
   (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
   (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
   (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด 
   (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  
เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  
ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

แก่กิจการของสหกรณ์ 
   (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (9) ซื้อและออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
   (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด 
   (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
   (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
   (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 
   (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด 
   (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  
เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  
ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้
ชัดเจนในการถือใช้
กับกลุ่มสมาชิก
สมทบด้วย 

ข้อ 6  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
        เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  
และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทาง
ราชการด้วย 
        ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเปน็
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ชำระแล้วทั้งหมด 
        สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 
 

ข้อ 7  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
        เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และ
หมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
        ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเปน็
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ชำระแล้วทั้งหมด 
        สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
        สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
กำหนดในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้
ชัดเจนในการถือใช้
กับกลุ่มสมาชิก
สมทบด้วย 
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หน้า 4 
 

        เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมี
อยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็น
เจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
 

        เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตาม
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบผูกพันต้องชำระหนี้แก่
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7  การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน ถ้ากรณีที่
สมาชิกได้รับคำสัง่ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหนี้และเงินอื่นใดได้ 
ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ได้โดยตรงที่สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
        เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสอืและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น  ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8  การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน  
         ถ้ากรณีที่สมาชิกได้รับคำสัง่ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหนี้
และเงินอื่นใดได้ ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ได้โดยตรงที่สหกรณ์หรือตามวิธีการ
ที่สหกรณ์กำหนด และต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
         กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ
หากเกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกอื่นที่ออกจากงาน
ประจำโดยไม่มีเงินได้รายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี้เงินกู้ ให้สมาชิก
ชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามที่สหกรณ์กำหนด และต้อง
ชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน         
        เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น  ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติ 

ข้อ 8 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์
ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นราย
เดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 9 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปด
สิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะ
ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ  
          กรณีสมาชิกประสงค์จะหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือการลดจำนวน
การถือหุ้นรายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้แจ้งความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

คณะกรรมการชุดที่ 
60 ในการประชุม
ครั้งที่ 16/2564 เมื่อ 
27 ก.ค. 2564 ได้มี
มติอนุมัติเป็น 
เอกฉันท์ให้เสนอ 
ขอแก้ไขข้อบังคับ  
ตามร่างที่นำเสนอ 
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หน้า 5 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 9  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่า
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

ข้อ 10  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกและสมาชิก
สมทบชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
สมทบ 

หมวด  4 
การดำเนินงาน 

ข้อ 10 การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ 
จากสมาชิกหรือสหกรณ์ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
 

หมวด  4 
การดำเนินงาน 

ข้อ 11 การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ 
จากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

 
 
แก้ไขเพิ่มเติมพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 46 
(5) แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 11 การให้เงินกู้      เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
         (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
 
         (2) สหกรณ์อื่น  
     การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉยัให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัด
แห่งเงินกู้  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแห่งการให้เงินกู้  การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 12 การให้เงินกู้      เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
         (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
         (2) สมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
         (3) สหกรณ์อื่น  
     การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉยัให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัด
แห่งเงินกู้  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแห่งการให้เงินกู้  การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 
 
 
เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
สมทบ และ
ข้อกำหนดตาม
กฎกระทรวง 
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หน้า 6 
 

     การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
     สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอคำขอกู้ตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 

     การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและ
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
     สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้อง
เสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 

ข้อ 12  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้
ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

 

ข้อ 13  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภท 
ใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
สมทบ  

ข้อ 16  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3)  
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44 

ข้อ 17  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินหรือภาระค้ำประกันซึ่งตน
มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45 

เพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม
โอนย้าย หรือลาออก 
ต้องจัดการภาระค้ำ
ประกันด้วย 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
ข้อ 18  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดัง
ว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที ่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีก่อนไปพลาง 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
ข้อ 19  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนด
ดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
              การกำหนดวงเง ินกู ้ย ืมหรือการค้ำประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ถ้าที ่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีก่อนไปพลาง 

 
อ้างอิงการกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำ
ประกันให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง และ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 
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หน้า 7 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้
ปฏิบัติดังนี้ 

หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู ้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การ
จำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  
หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน 

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลา่วไว้ในข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็น
สำคัญด้วย 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 21  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  
ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การ
จำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับคดี
ความต่างๆ ทั้งในฐานะโจทก์หรือจำเลย  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือ
กรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

(2) ใบฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) 
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็น
สำคัญด้วย 

 
 
 
 
เพิ่มเติมการลงลายมือ
ชื่อของผู้มีอำนาจ
เกี่ยวกับการ
ดำเนินคดี 

ข้อ 22  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตนุั้น  
สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น
รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ 
กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 
 

ข้อ 23  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  
สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขข้อความพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 66  
แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 
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หน้า 8 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 23  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชมุใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ 
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

ข้อ 24  การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เสนองบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนา
รายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
งบการเงินประจำปี  พร้อมทั ้งข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  
ณ สำนักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ มาตรา 
66, 67, 68 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ.2562 
 

ข้อ 24  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น   
สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื ่น ๆ ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเก้าสิบวันนับแต่  วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียน
หุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สำนักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  
หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก
นั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

ข้อ 25  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  
สมุดรายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  การประชุม
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียน
หุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สำนักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  
หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก
นั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการ 
ถือปฏิบัติ 

ข้อ 27  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 

ข้อ 28  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที ่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที ่หน่วยงานนั้นหรือ
กฎกระทรวงกำหนด 

เพิ่มเติมเพื่อให้ถือ
ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงด้วย 
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หน้า 9 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
กำไรสุทธิประจำปี 

ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสาม
หมื่นบาท 
         กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
         (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่
จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
         (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น  โดยให้คำนวณเงินเฉลี่ย
คืนหักจำนวนเดือนที่ผิดนัดชำระหนี้  
         (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ 

กำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่ง
ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
         กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
         (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงิน
ปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
         (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น  โดยให้
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือนที่ผิดนัดชำระหนี้  
         (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ

 
เพิ่มเติมเพื่อถือปฏิบัติ
ในทางบัญชีให้อ้างอิง
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ด้วย 
 
 
 
เพิ่มเติมส่วนของ
สมาชิกสมทบ 
 

         (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
         (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
         (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
         (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
         (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์ 

         (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
         (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
         (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
         (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
         (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
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         (9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ 
         (10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

         (9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ 
         (10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
         การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้
กำหนดระเบียบสำหรบแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

เพิ่มเติมเพื่อให้
สหกรณ์มีการกำหนด
ระเบียบรองรับการ  
ใช้ทุนสะสมประเภท
ต่างๆ

ข้อ 30  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

ข้อ 31  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

เพิ่มเติมส่วนของ
สมาชิกสมทบ 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 39  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 40  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนด 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

 
 
แก้ไขข้อความเพื่อให้
สหกรณ์สามารถ
กำหนดแบบการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ได้
ตามความเหมาะสม 

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สำเนามรณบัตรที ่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั ้น ๆ  ได้ถ ึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน   

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนด

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 46 และข้อ 47 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สำเนามรณบัตรที ่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั ้น ๆ  ได้ถ ึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน   

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนด

 
 
 
ปรับแก้ไขเลขข้อ 
ที่อ้างถึง 
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อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
ทั้งสิ้น 
 

อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
ทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 41  การขาดจากสมาชิกภาพ       สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 33 (3) ที่โอน หรือ

ย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 51  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ        ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคน
รับรอง  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 
             เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 52  วิธีรับสมัคร  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก
ตามข้อ 51 (3)  พร้อมทั้งต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง  เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กำหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้องจัด
ให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า
หุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 
            เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

 
 
ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ มาตรา 
41 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562 
 

 ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด  
           การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามความในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ 

เพิ่มข้อใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการรับจดทะเบียน
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 53  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
     (1)  ได้รับบริการทางธุรกิจ 
          1.1 ถือหุ้น 
          1.2 ฝากเงิน 
          1.3กู้เงินสามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่

สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 
     (2)   ได้รับบริการทางวิชาการ 
 
 
 
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
     (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารที่เข็มแข็ง 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
     (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้    
         เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
(2) ไม่มีสิทธิรบัเลือกตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
(3) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(4) ไม่มีสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์       

ข้อ 55  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
     (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
     (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
     (3) ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
     (4) ได้รับบริการเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของ

มูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้นหรือเป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

     (5) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามสมควร หรือ
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 

     (6) มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
     (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารที่เข็มแข็ง 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
     (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้    
         เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
(3) เป็นกรรมการดำเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
(5) รับสวัสดิการจากสหกรณ์       

 
 
 
แก้ไขข้อความเพื่อให้ 
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 

ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ข้อ 58  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
         (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
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          (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 
 
          (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
          (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
 

          (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
          (3) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
          (4) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
          (5) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
          เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุ
ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
สมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุให้ออกของ
สมาชิกสามัญ 

ข้อ 58  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทำไว้แล้ว  ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และ
เงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่
พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 59  และข้อ 60 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดย
ให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน       

ข้อ 60  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู ้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่
พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  
ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ 61  และข้อ 62 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดย
ให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงนิผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน       

 
 
แก้ไขข้อความเพื่อให้
สหกรณ์สามารถ
กำหนดแบบการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ได้
ตามความเหมาะสม 
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ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้น
กำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น 
 

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อ
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้น
กำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 64  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
              วิธีการประชุม สหกรณ์สามารถจัดการประชุมแบบสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมภายในห้องประชุมหรือการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างรวมกัน  
             การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่อาจกำหนดขึ้น 

 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สหกรณ์
สามารถจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ตามแนวทางที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 

ข้อ 63  การประชุมใหญ่วิสามัญ     คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้      แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว  ต้องเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสบิวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 

ข้อ 65  การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว  ต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์  
พ.ศ.2542 มาตรา 55 

ข้อ 67  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่    ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 

ข้อ 69  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่    ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 
เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
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(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
(4) ร ับทราบรายงานประจำป ีแสดงผลการดำเน ินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ  กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รอง

นายทะเบียน สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
 

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์ 

(2) รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน 

(4) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(5) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(7) ร ับทราบรายงานประจำป ีแสดงผลการดำเน ินงานของสหกรณ์จาก

คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
(8) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(12) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ

กรรมการดำเนินการ  กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(13) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(14) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(15) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน

สหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(16) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 5 (1) (3) (7) 

 

- 17 -



หน้า 16 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 68  คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้น
เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
              (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
              (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
              (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 70  คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกแต่ละหน่วยงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  
และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้น
เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
              (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
              (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
              (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
              (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู ้จัดการ ตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
              (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52 
(5) (6) (7)  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง     
ว่าด้วยการดำเนินงาน
และการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต 

- 18 -



หน้า 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
              (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 

              (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
              (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
              (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
              (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี 
              (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
              (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
              (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
              (16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 9 

ข้อ 70  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง     คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ ่งในสองของกรรมการ
ดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่  
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 

 
กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที ่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั ้งคณะ ให้กรรมการ

ดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  
และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 72  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง     คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ ่งในสองของกรรมการ
ดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ  แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที ่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั ้งคณะ ให้กรรมการ
ดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  
และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ 
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ข้อ 72  การพ้นจากตำแหน่ง   กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้ 
          (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
          (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
          (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
          (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
          (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
          (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
          (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
           ให้กรรมการดำเนินการผู ้ม ีส ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง  คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
           กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 
 

ข้อ 74  การพ้นจากตำแหน่ง   กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้ 
          (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
          (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
          (4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
          (5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
          (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
          (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
          (8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
           ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
           กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขข้อความเพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ 
สหกรณ์ หมวด 9/1 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 
ที่ 3 พ.ศ.2562 

ข้อ 73  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 72 (7) )  ให้กรรมการดำเนินการ
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง    แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุม
ดำเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทำ
หน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ข้อ 75  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (7) )  ให้กรรมการดำเนินการ
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง    แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุม
ดำเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะ
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทำ
หน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ 
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กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่
ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่
ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 75  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจหน้าที ่ดำเนินกิจการทั ้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์    กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่
สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ 77  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์    กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความ
จำเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สหกรณ์ 

(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ 
โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ

อย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื ่อให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณา
อนุมัติ 

(8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ และถอดถอนคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ตามความจำเป็น 

 
 
 
 
เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 5 
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบดุลและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง  และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องค์การอื่น 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย

ทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผู้จัดการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้
สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(11) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(12) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(13) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 

(14) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบการเงิน
ประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(17) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(18) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง  และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(19) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(20) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ  และ

บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(21) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องค์การอื่น 
(22) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน

สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(23) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าที่สหกรณ์   
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผู้จัดการ  สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที ่ปรึกษาของสหกรณ์  
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ 
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  
และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้นกำหนดไว้ 

(19) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำ
ประกันในฐานะส่วนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
 

(25) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที ่ปรึกษาของสหกรณ์  
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(26) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(27) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(28) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ 
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  
และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้นกำหนดไว้ 

(29) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้
ในกิจการสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 

(30) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 

ข้อ 76  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ
กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนจนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการ
สอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้ร ับความเสียหาย  
คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

ข้อ 78  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที ่ตามคำสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์ ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึง
ดำเนินการได้ของสหกรณ์ จนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือได้คัดค้านในที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยปรากฎในรายงานการประชุมหรือได้ทำคำ
คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

 
เพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตาม มาตรา 
51/2 และ 51/3  
แห่ง พรบ.สหกรณ์  
พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 
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ข้อ 78 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น
ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง  ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 

ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น
ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง  ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 

(9) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ มาตรา 
66 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 80  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ   ให้คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสินเชื่อมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

ข้อ 82  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ   ให้คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสินเชื่อมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย  ขอ้บังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
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(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู ้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เง ินงวดชำระหนี ้เง ินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเง ินงวดชำระหนี ้ เพื ่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เง ินงวดชำระหนี ้เง ินกู ้ หรือผิดนัดการส่งเง ินงวดชำระหนี ้ เพื ่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

(5) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 82  อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการฝ่ายสวัสด ิการและสารสนเทศ   ให้
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศมีอำนาจและหน้าที ่ดำเนินกิจการตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี ่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้

จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ  เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมา
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 

ข้อ 84  อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ   ให้
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศมีอำนาจและหน้าที ่ดำเนินกิจการตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้

จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ  เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมา
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้ชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติ 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  84  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ   ให้คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบมีอำนาจและหน้าที ่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) งานแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ มติ คำสั่ง และประกาศของ
สหกรณ์ 

ข้อ  86  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ   ให้คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบมีอำนาจและหน้าที ่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) งานแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ มติ คำสั่ง และประกาศของ
สหกรณ์ 
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(2) มีหน้าที่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวิชาการ  งานสารบรรณ  จัดทำ  จัด
จ้าง  จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์  งานป้องกัน  ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
บริหารงานสารบรรณ 

(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
อาชีพ 

(5) งานรักษาเอกสาร  บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  และการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ 

(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่  คัดเลือก  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

(2) มีหน้าที่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวิชาการ  งานสารบรรณ  จัดทำ  จัด
จ้าง  จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์  งานป้องกัน  ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
บริหารงานสารบรรณ 

(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
อาชีพ 

(5) งานรักษาเอกสาร  บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  และการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ 

(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่  คัดเลือก  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  86  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป   ให้คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) มีหน้าที ่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการ
บริหารงาน 

(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี  ดูแลความปลอดภัยสถานที่สิ่งแวดล้อม  
จัดเก็บดูแลทรัพย์สิน  พัสดุครุภัณฑ์ 

(3) งานการศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ  
เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และสมาชิกสหกรณ์  ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(4) งานเลขานุการ  งานจัดเตรียมห้องประชุม  สถานที่  งานปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไป 

(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์  
 

ข้อ  88  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป   ให้คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) มีหน้าที ่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการ
บริหารงาน 

(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี  ดูแลความปลอดภัยสถานที่สิ่งแวดล้อม  
จัดเก็บดูแลทรัพย์สิน  พัสดุครุภัณฑ์ 

(3) งานการศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ  
เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการ  และสมาชิกสหกรณ์  ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(4) งานเลขานุการ  งานจัดเตรียมห้องประชุม  สถานที่  งานปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไป 

(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์  
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย 

 ข้อ  89  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกินสามคน โดยให้
มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ

 
เพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตาม
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หน้า 25 
 

            คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
            คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
            ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
            ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
            ข ้อว ิน ิจฉ ัยท ั ้ งปวงของคณะอน ุกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง  ให ้ เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  

กฎกระทรวง การ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ในหมวด 2 
ข้อ 6 ประกอบกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการ
ลงทุน พ.ศ.2564 

 ข้อ  90  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   ให้คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
คำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
           (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี ่ยงเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ  การลงทุน  สภาพคล่อง  ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
           (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
           (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นัยสำคัญ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
           (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
           (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
           (7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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หน้า 26 
 

 ข้อ  91  คณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนไม่เกินสามคน และต้องไม่มีกรรมการ
ดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
            คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
            คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้อยู ่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
            ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 
            ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
            ข้อวินิจฉัยทั ้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  

เพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวง การ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ในหมวด 2 
ข้อ 7 ประกอบกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการ
ลงทุน พ.ศ.2564  ข้อ  92  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน 

มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
           (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี ่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
           (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
           (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม            
           (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
           (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
           (6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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หน้า 27 
 

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ  88 ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประช ุมคณะกรรมการอ ื ่น ๆ  เช ่น คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื ่อ  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ  
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุม ก็ให้ที ่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 
 
 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็
ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดำเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่
ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราว
นั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ  94 ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  และถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น 
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ  คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสารสนเทศ  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยง  คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ 
ในที่ประชุม ก็ให้ที ่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็
ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ หรือกรรมการดำเนินการ หรือ
ตำแหน่งประธานกรรมการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้
โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจน
เสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจำนวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีที่ไม่
อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยต่อเนื ่องกัน สมาชิกหรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
แล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดำเนินการประชุม

 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่ม
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
และ
คณะอนุกรรมการ 
การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ 
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ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รอง
ประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 92  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68 (1)  (2)  
(3)  (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 98  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
              (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
              (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
              (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ 
              (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู ้จัดการ ตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
              (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
              (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
              (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
             (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 
 
 
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52 
(5) (6) (7)  แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง     
ว่าด้วยการดำเนินงาน
และการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 9 

- 30 -



หน้า 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 94  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก   การแต่งตั้งหรือจ้าง   การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้
สวัสดิการ  และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

 

              (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
              (12) พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี 
              (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็น
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
              (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำของตนเอง             
              (15) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
              ในการจ ้างผ ู ้จ ัดการต้องทำหนังส ือส ัญญาจ้างไว ้เป ็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 100  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  การแต่งตั ้งหรือจ้าง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้
สวัสดิการ  และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ ์

ข้อ  94  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  100  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   นอกจากผู้จัดการจะอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงิน
ค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ 
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(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหก
เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจา้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(7) รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย
ครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

(13) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ 

(14) เข้าร่วมประชุมและชี ้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วม
ประชุม 

(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ   

ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(17) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจา้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์  รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย
ครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  และรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี ้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วม
ประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ   

ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
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(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต ่อทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(19) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ 
ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 

(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 
ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทำ  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 
            (18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อ 
ใช้ในกิจการสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 
ของสหกรณ์มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทำ  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 95  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปน็หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

          (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กำหนด 
          (4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
          (5) ถูกเลิกจ้าง 
           (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 

ข้อ 101  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

     (1) ตาย 
     (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

          (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กำหนด 
          (4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
          (5) ถูกเลิกจ้าง 
           (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
          (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
          (8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย
การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 9

ข้อ 99  การเปลี ่ยนผู ้จ ัดการ  ในกรณีที ่ม ีการเปลี ่ยนผู ้จ ัดการ ให้เป็นหน้าที ่ของ
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับ
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริง
ก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

ข้อ 105  การเปลี ่ยนผู ้จัดการ  ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนผู ้จัดการ ให้เป็นหน้าที ่ของ
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับ
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอัน
แท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ มาตรา 
66 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562 

ข้อ 100  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้าง
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ที ่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  68 (1) (2) (3) (4) ทั้งนี ้   ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ข้อ 106  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 98 (1) ถึง (15) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

แก้ไขข้อความเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง 

- 33 -



หน้า 32 
 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการ
สหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนห้าคน  โดยให้
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้  
 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 108 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยมีจำนวนห้าคน ซึ่งให้เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ” 
              คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำ
กว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และให้มี
ประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบกิจการ  
              ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และระเบียบนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
              ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 
 
 
แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 53 
วรรคสอง แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์    
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 

ข้อ 103 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจาก
ตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 
 
 

 

ข้อ 109 วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปนีับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
           ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
            กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราว
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ประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ 103/1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  แล้วแต่กรณี 
 (3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการออกจาก
ตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
 
 
 

ข้อ 110  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
       (2) ตาย 
       (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ 
       (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
       (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ข้อ  104  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน   ทั้งปวงของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
     (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์  เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
     (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน 
     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ 
     (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
     (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
หรือกิจการอื่น ๆ  เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

ข้อ  111  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมทั้งการประเมินผลการควบคมุภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
     (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
     (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
     (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่ง นายทะเบียน
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือคำสั่งของส่วน
ราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
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          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
          หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดำเนินสหกรณ์แก้ไข  โดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 
 

     (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  
     (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
สำนักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
     คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเฉพาะด้านเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
     (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว้ 
     (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง  ของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
นโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และ
ระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
     (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการลงทุน
ของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้
ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
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     (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
     กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
การฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ใน
รายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ  112  การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ 
รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา และเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ
ชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
          กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของ
ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ
กิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
         ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ

 

ข้อ  105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุไม่แจ้งนั้น 
            การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

ข้อ  113  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   - คงเดิม - 
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 ข้อ 114  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 
     (1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจง ตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
     (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
     (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

 

 ข้อ 115 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนี้ 
     (1) ความซื่อสัตย์  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้วางใจ 
และทำให้สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
          (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสำนึกรับผิดชอบ 
          (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
          (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ
เสื่อมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
          (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
     (2) ความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพล
เหนือการตัดสินใจในการประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบ
กิจการ จะต้อง
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          (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการ
ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 
          (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์ 
          (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทำให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 
     (3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
          (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
          (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับของสหกรณ์ 
     (4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญของตนอย่าง
ต่อเนื่อง 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 106  การแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
           (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
          (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน 
การที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชือ่ทำ
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 116  การแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
           (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
          (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน 
การที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
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แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้  โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม
ด้วยเหตุผล 
          (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
          (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 
          (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนด
ระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมา
บังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 

เพิ่มเติมข้อบังคบัก็ย่อมทำได้  โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วย
เหตุผล 
          (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 
          (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 
          (5) ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 
          (6) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนด
ระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมา
บังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์  
พ.ศ.2542 มาตรา 44 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  107  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
 
 
 
 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  117  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก

ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง 
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(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อ

สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้
แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบ 

 

(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อ

สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคบัได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ 
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ยกร่างข้อบังคับ 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
พ.ศ. 25.. 

 
 
  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ..... ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เม่ือ
วันที่ ... เดือน ...... พ.ศ. .... ได้ลงมติเปน็เอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคับ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ถึงฉบบัที่ 7 เสียท้ังหมด และ
ให้ใช้ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. .... ต้ังแต่วันที่ได้รับจดทะเบยีนตาม
ข้อบังคบัด้านล่างนี้ ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562 

 
 
ฉบับที่ยกเลิก 
1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553 
2. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555  เมือ่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
3. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  เมือ่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
4. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560  เมือ่วันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2560 
5. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561  เมือ่วันที่ 8 กมุภาพันธ์ 2561 

6. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562  เมือ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
7. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563  เมือ่วันที่ 17 มีนาคม 2563 
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
พ.ศ. 25... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ข้อ  1 ในข้อบังคับนี้ 
 “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
 “รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
 “กรรมการ” หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 “สมาชิกสมทบ” หมายถึง  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 “เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง  ผู้ที่สหกรณ์จา้งไว้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งสำนักงาน 

ข้อ  2 ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสำนักงาน 
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
 SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED  
ชื่อย่อ   “สอ.สป.” หรือ “SPKTCOOP” 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ต้ังสำนักงาน 23 / 17 - 21  ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ 
 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

                                            จังหวัดสมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ 10270 
 

สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังสำนักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจ้งให้     
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ 
สำนักงานของสหกรณ์เดิม  สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ังอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 
 

- 43 -



หนา้ 3 

 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
 

 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

 
สัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

 
 

 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

ข้อ  3  วัตถุประสงค์    สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกท้ังมวล โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

     (1) ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

     (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

     (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

     (4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 

     (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ  4 อำนาจกระทำการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ 
ดังต่อไปนี้ 
     (1) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณอ่ื์นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมน้่อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รบัฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมบุีคลากร
หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณผ์ู้รับฝากเงิน ทัง้น้ีตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์

     (2) จัดหาทุนเพ่ือดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

     (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

     (4) ให้สหกรณอ่ื์นกู้ยืมเงิน 

     (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

     (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณห์รือสหกรณ์อ่ืน 

     (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือสง่เสริมความเจริญ 

แก่กิจการของสหกรณ์ 
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     (8) ซื้อหลักทรพัย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

     (9) ซื้อและออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

     (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด 

     (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 

     (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

     (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

     (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอ่ืนใด 

  (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่า
ซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับจำนอง  
จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอ่ืนใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ  5 ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
 ข้อ  6 การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 7  การถือหุ้น  สมาชิกทกุคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์

          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

          สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

          สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นสูงสดุได้ไม่เกินจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
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หนา้ 5 

 

        เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหน้ีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบผูกพันต้องชำระหน้ีแก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

ข้อ  8  การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนน้ันให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนน้ัน ๆ ทกุเดือน  
           ถ้ากรณีที่สมาชิกได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหน้ีและเงิน
อ่ืนใดได้ ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จา่ย ได้โดยตรงที่สหกรณ์หรือตามวิธีการท่ีสหกรณ์กำหนด และต้อง
ชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 

           กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสทิธิรับเงินบำนาญ หรือลูกจ้างประจำหาก
เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกอ่ืนที่ออกจากงานประจำโดยไม่มีเงินได้
รายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือหน้ีเงินกู้ ให้สมาชิกชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านธนาคารหรือ
วิธีการอ่ืนใดตามที่สหกรณ์กำหนด และต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน         
          เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกน้ัน  ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไมส่ามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกน้ันมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

           ข้อ  9   การงดชำระเงนิคา่หุ้นรายเดือน   สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบ
เดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน 
จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  
           กรณีสมาชิกประสงค์จะหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการช่ัวคราว หรือการลดจำนวนการถือหุ้น   
รายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ  10  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกและสมาชิกสมทบชำระ
เต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การดำเนินงาน 

 ข้อ  11  การรับฝากเงิน    สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ จาก
สมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลน้ัน
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
         ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนด     
ในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
         ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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หนา้ 6 

 

การให้เงินกู้ 
ข้อ  12  การให้เงินกู้      เงินกู้น้ันอาจให้ได้แก่ 

          (1) สมาชิกของสหกรณ์ 

           (2) สมาชิกสมทบของสหกรณ ์

           (3) สหกรณ์อ่ืน  
       การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 

       ข้อกำหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่ง
เงินกู้  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแหง่การให้เงินกู้  การกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระ
หน้ีเงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การเรยีกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและท่ี
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

       การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนน้ัน  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

      สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรอืสหกรณ์อ่ืนซึง่ประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์น้ี  ต้องเสนอ   
คำขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ทีก่ำหนดไว้ 

ข้อ  13  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้      เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภทใด ๆ    
จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

  ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง  และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิก
สมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 

ข้อ  14  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปน้ี 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน  และมี

ความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพ่ือการอัน

จำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกน้ันได้ตาม
ระเบียบของ สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการดำเนินการ
อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  15  ดอกเบี้ยเงินกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

 

- 47 -



หนา้ 7 

 

ข้อ  16  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคนืเงินกู้        ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันท ี โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กูอ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ 

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีทีผู่้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไมส่ามารถ

ชำระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ  คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทน้ัน ๆ 

ข้อ  17  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการชำระหน้ีสินหรือภาระค้ำประกันซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคง
เป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ  18  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามท่ีกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้คำนึงถึงความม่ันคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 ข้อ  19  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน  ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่าน้ีต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
              การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่           
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ  20  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือตรา
สารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 19 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ  21  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ       

อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับน้ี  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจำนองซึ่ง

สหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ทั้งในฐานะโจทก์
หรือจำเลย  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน 

(2) ใบฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือ
ช่ือของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อน่ึง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ัน   ต้องประทับตราของสหกรณ์  (ถ้ามี)  เป็นสำคัญด้วย 

ข้อ  22  การเงินของสหกรณ์    การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ  ทั้งน้ี  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  23  การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น  สำหรับเหตุ
อ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการน้ัน  และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี 

ข้อ  24  การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอ         
งบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อย     
หา้สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงิน
ประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจำปี  
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
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ข้อ  25  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจน
ทะเบียนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน        
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้  
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกน้ัน  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบญัชแีละการกำกับดแูลสหกรณ์ 
ข้อ  26  การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณ์น้ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 

ข้อ  27  การกำกับดูแลสหกรณ์     นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการดำเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้ และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ 

ทั้งน้ี  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้
คำช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ  28  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานน้ันหรือกฎกระทรวงกำหนด 

กำไรสุทธิประจำป ี

ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา    
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหน่ึงของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
           กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน  ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรได้ดังต่อไปนี้ 
           (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน      
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว 
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           (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับ
สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบ้ียเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น  โดยให้คำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือน       
ที่ผิดนัดชำระหนี้  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
           (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  ตามระเบียบ    
ของสหกรณ์ 
           (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
           (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
           (8) เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสำนักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
           (9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ 
           (10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
           การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำหนดระเบียบ
สำหรบแต่ละทนุเป็นการเฉพาะ 

ทุนสำรอง 
ข้อ  30  ที่มาแห่งทุนสำรอง  นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
น้ันเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

อน่ึง  จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนด
อายุความ   ก็ให้สมทบจำนวนเงินน้ันเป็นทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 29  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลง
ก็ดี  ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

ข้อ  31  สภาพแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 

ทุนสำรองน้ีจะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเข้า
บัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ  32  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1)  ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชำระ    

ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้

ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ  33  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดา  บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
(3)  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา

ในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งมีรายได้เป็นเงินเดือน หรือเงินบำนาญ หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าจ้างช่ัวคราวตาม
สัญญาจ้างอย่างน้อยจำนวนสิบสองเดือนในสังกัดใดสังกัดหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ  หรอื 
 ข. กระทรวงวัฒนธรรม  หรอื 
 ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หรือ 
 ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านการศึกษาหรือในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ 
                           จ. เป็นพนักงานราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือ 
                           ฉ. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  หรือ 
                           ช. เป็นบุคคลทีเ่ป็นสมาชิกแห่งสหกรณ์น้ีก่อนประกาศใช้ข้อบังคับฉบับน้ี 

(4)  เป็นผู้มคีวามประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเงิน 

ข้อ  34  การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 38)  ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมี 
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในหน่วยงานน้ันรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงสุดของ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 33  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครน้ันลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่าน้ี  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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ข้อ  35  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาท  แต่ถ้าผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีหรือสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืน ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ  36  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก       ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนท่ีจะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก)  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(1) เข้าประชุมใหญ ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ 

                         กิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ ์
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

(ข)  หน้าที่ของสมาชิก  มีดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ  37  สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้ังข้ึนในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกน้ันมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์น้ีไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการ
โอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกน้ันมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ  38  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 33 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดใน ข้อ 34  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36  ทั้งน้ี  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีเสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมน้ัน  ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  39  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่    สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ   ช่ือสกุล คำนำหน้าช่ือ สัญชาติ และที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ  40  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกอาจทำหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน

ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้อง
ทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้า
มิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวน้ัน  ทั้งน้ี  ตามข้อกำหนดในข้อ 46 และข้อ 47 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให้แสดงว่าสมาชิกน้ัน ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน   

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ  41  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกจากสหกรณ์ 
(3)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 33 (3) ที่โอน หรือย้าย หรือ

ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
 (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  42  การลาออกจากสหกรณ์       สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้ 

  คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
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ข้อ  43  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2)  ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดยมิได้

รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
(3)  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(4)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(5)  ค้างส่งเงินงวดชำระหน้ี  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ

ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ 
(6)  ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ

ก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือ  

ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นน้ีและได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่        
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ  44  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเก่ียวข้องเสนอท่ีประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ  45  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด    สมาชิก
ที่โอนหรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะ
ตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้
ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดหรือลดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหน้ีสินไม่เกิน
ค่าหุ้น  สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  46  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ       ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน    
ค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน   
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับ   
เงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีน้ันแล้ว    
ก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เน่ืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิดน้ัน 
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงิน
รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร 
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้  
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น    
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉล่ีย
โดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
              เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 6 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ  47  การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 46  นั้น  ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 
ข้อ  48  กลุ่มสมาชิก    สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกข้ึน  การจัดกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม  กิจกรรม

ของที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกต้ังจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดำรงตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  และ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ  49  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจำ 
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ข้อ  51  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดา  บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
(3)  ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ 
    ข. เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
        ตามข้อบังคับ 

(4)  เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)  เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
(6)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเงิน 

 ข้อ  52  วิธีรับสมัคร  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
กำหนดไว้ โดยให้ย่ืนพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตามข้อ 51 (3)  พร้อมทั้งต้องมี
สมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  และต้อง
จัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือ
ครบถ้วน 

           เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ  53  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ       ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์  
จะเรียกคืน  ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

 ข้อ  54  การถือหุ้น        สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหน่ึงหุ้น แต่ต้อง
ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด  
             การถือหุ้นแรกเข้า  การชำระค่าหุ้น  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  และอื่นๆ ให้เป็นไปตามความ
ในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ  55  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
       (1)  รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
       (2)  รับเงินเฉลีย่คืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
       (3)  ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
       (4)  ได้รับบริการเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทกุประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า

หุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนัน้หรือเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
       (5)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามสมควร หรือเป็นไปตาม

ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
       (6)  มสี่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
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(ข)  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
       (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
       (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งทีส่หกรณ์นัดหมาย 
       (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
       (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
       (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง 

     และมั่นคง 
(ค)  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิธิในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1)  นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ ่
(2)  การออกเสียงในเรื่องใดๆ 
(3)  เป็นกรรมการดำเนินการ 
(4)  กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรอืนหุ้นของตนเอง 
(5)  รับสวัสดิการจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ  56  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ 

เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ตาย 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51 
(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(7)  หากสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 51 (3) ก ต้องขาด  

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายน้ันๆ ต้องขาดจาก
สมาชิกภาพด้วย 

ข้อ  57  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

 ข้อ  58  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
            (1)  ไม่ชำระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
            (2)  ไมล่งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
            (3)  คา้งส่งเงินงวดชำระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหน้ีดังว่าน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
            (4)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
            (5)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
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เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ 
ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการ
ดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  59  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ข้อ  60  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ      สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือต้ังบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย 
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  
ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดา
ที่สมาชิกสมทบผู้ตาย มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้  หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวน้ัน  ทั้งน้ี  ตามข้อกำหนดในข้อ 61  และข้อ 62 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน        

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ  61  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (4) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวัน
สิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสำหรับปีที่ออกน้ันด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืน   
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝาก  เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) น้ัน สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน 
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แล้วนำมาเฉล่ียโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้อง
คำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 6  จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ  62  การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61  นั้น  ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ  63  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  64  การประชุมใหญ่สามัญ     ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหน่ึงครั้งภายใน
หน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
               วิธีการประชุม สหกรณ์สามารถจัดการประชุมแบบสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วมประชุมภายใน
ห้องประชุมหรือการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกัน  

         การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่อาจกำหนดข้ึน 

ข้อ  65  การประชุมใหญ่วิสามัญ    คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
เมื่อมีเหตุอันสมควร  แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินก่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ลงลายมือช่ือทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และ
ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ        
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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        ข้อ  66  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
วันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมน้ัน
เป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการ  เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน  และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

ข้อ  67  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม     
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ  68  การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม     
ครั้งหลังน้ี  ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกล่าวในข้อ 67 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ  69  อำนาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง    
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ 
(2)  รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ 

ของสหกรณ์ 
(3)  พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน

และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน 
(4)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์

ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(5)  พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
(7)  รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(8)  พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ  

กรรมการอ่ืน ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(9)  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
(10)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(12)  กำหนดค่าเบ้ียเลี้ยง  คา่พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และคา่เบ้ียประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(13)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
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(14)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 

(15)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(16)  กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ  70  คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  และระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองข้ึนดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ   
คนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ  และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
               (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
               (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
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               (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
               (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
               (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์      
ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
               (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์น้ีไม่เกินหน่ึงปี 
               (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการ 
               (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของ
ตนเอง 
               (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ี 

         (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

ข้อ  71  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
    (ก)  ประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังน้ี 

(1)  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

    (2)  ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

     (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
      (4)  ดำเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
     (ข)  รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังน้ี 

    (1)  ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

      (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
      (3)  ดำเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (ค)  เลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ดังน้ี 

      (1)  จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ทุกคร้ัง 

     (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
      (3)  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ  แล้วแต่กรณี 
     (4)  ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
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                  (ง)  เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังน้ี 
      (1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
      (2)  ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 72  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหนง่     คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหน่ึงในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือ
ว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ  แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกต้ังใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  และให้นำความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ  73  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์      เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์       
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการขึ้น 

  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกต้ัง 

ข้อ  74  การพ้นจากตำแหน่ง     กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใด  ดังต่อไปน้ี 
            (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
            (2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
            (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
            (4)  เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์น้ี 
            (5)  ตกเป็นผู้ผดินัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
            (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
            (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
            (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
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             ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
            กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก 

ข้อ  75  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (7) )  ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่
ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง    
แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการดำเนินการที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
เฉพาะการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนน้ันเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกต้ังใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการอ่ืนขึ้นทำหน้าที่แทน
ช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง  ให้อยู่ในตำแหน่งได้
เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ  76  การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุม
คณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
เรื่องที่สำคัญอ่ืน ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ  77  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง
ของสหกรณ์  กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ        
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเช่ือการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ 
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(4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว 

และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ัง กำหนดอำนาจหน้าที่ และถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามความจำเป็น 

(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จรงิของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มกีารจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(11) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(12) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(13) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การใหเ้งินกู้ และการฝากหรือลงทนุของ
สหกรณ ์

(14) กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบการเงินประจำปีและ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ ่

(15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ ่
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทีป่ระชุมใหญ่อนุมัติ 
(17) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ังหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จดัการตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(18) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ัง  และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(19) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(20) จัดให้มแีละดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา

อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(21) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอ่ืน 
(22) พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(23) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าที่สหกรณ์   ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทั่วไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  

สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
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(25) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(26) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(27) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(28) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่ และออก

เสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน ซึ่งสหกรณ์น้ี
เป็นสมาชิก ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ ์ และองค์การ
น้ันกำหนดไว้ 

(29) ค้ำประกนัเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจการ
สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 

(30) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ  78  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือ
ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ จนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
สมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยปรากฎใน
รายงานการประชุมหรือได้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานท่ีประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการ
ประชุม 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ  79  คณะกรรมการอำนวยการ    คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอำนวยการ  

จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนเจ็ดคน  โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการต้ังกรรมการดำเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งต้ัง   คณะกรรมการอำนวยการน้ัน 

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ข้อ  80  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และคำสั่งของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงาน

ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 

  (9) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ  81  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ   คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการฝ่าย 
การเงินและสินเช่ือ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน  โดยให้มีตำแหน่ง
ประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการ  ซึ่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือน้ัน 

ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ  หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ ต้องมีกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ
เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ ให้นำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ข้อ  82  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ   ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
และสินเช่ือมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ

เมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ

หน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน 
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

  (5) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ 83  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ   คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ  จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จำนวนกรรมการไม่เกิน
สามคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศน้ัน 

ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ  ต้องมีกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสารสนเทศมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  84  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ   ให้คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสารสนเทศมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนที่เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เก่ียวกับลักษณะ  ประโยชน์รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
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  (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก
ประเทศ  เพ่ือนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 

  (6) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ  85  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน โดยให้มี
ตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบน้ัน 

ให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ต้องมีกรรมการฝ่ายวิชาการและ
ระเบียบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  86  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ   ให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
และระเบียบมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) งานแก้ไขขอ้บังคับและระเบียบของสหกรณ์  มติ  คำสัง่  และประกาศของสหกรณ์ 
(2) มีหน้าที่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวิชาการ  งานสารบรรณ  จัดทำ  จัดจ้าง  

จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์  งานป้องกัน  ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานสารบรรณ 
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่

สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ 
(5) งานรักษาเอกสาร  บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  และการประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ 
(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่  คัดเลือก  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  (7) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

        ข้อ  87  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป   คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป  จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน โดยให้มีตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเป็นกรรมการ 

   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปน้ัน 
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   ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไปประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

   ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  ต้องมีกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปมาประชุม  
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไปทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  88  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฝ่ายบริหารท่ัวไป   ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป     
มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เก่ียวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) มีหน้าที่กำกับดูแล  ควบคุม  ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการบริหารงาน 
(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี  ดูแลความปลอดภัยสถานท่ีสิ่งแวดล้อม  จัดเก็บดูแล

ทรัพย์สิน  พัสดุครุภัณฑ์ 
(3) งานการศึกษา  ฝึกอบรม  ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ  เจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  และสมาชิกสหกรณ์  ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(4) งานเลขานุการ  งานจัดเตรียมห้องประชุม  สถานที่  งานปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน

ทั่วไป 
(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์  

  (6) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ  89  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกินสามคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ
คนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 
             คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
             คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้อ ยู่ในตำแหน่งได้ เท่ ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน 
             ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
             ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
             ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  

 ข้อ  90  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เก่ียวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
            (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ  การลงทุน    
สภาพคล่อง  ปฏิบัติการและด้านอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
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            (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
            (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            (4) รายงานแผนดำเนินงานท่ีควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ 
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
            (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
            (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
            (7) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 ข้อ  91  คณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนไม่เกินสามคน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง 
นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 
             คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
             คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งต้ังคณะอนุกรรมการการลงทุนน้ัน 
             ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
             ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
             ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา  

ข้อ  92  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน   ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน มีอำนาจ
และหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปน้ี 
            (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้       
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
            (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
            (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม            
            (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
            (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
            (6) ปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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ข้อ  93  คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจมี
คำสั่งแต่งต้ังอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
         ข้อ  94  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น คณะกรรมการ
อำนวยการ  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ  
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคน
หน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ หรือกรรมการดำเนินการ หรือตำแหน่งประธานกรรมการ  ถ้ามี
การร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถ้าประธานในท่ีประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีที่ไม่อาจควบคุมให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยต่อเน่ืองกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานแล้วแต่กรณี  จำนวนไม่ น้อยกว่ากึ่ งห น่ึงของจำนวนสมาชิก  หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้      
รองประธานเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
คนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน 

การออกเสียงและการวินจิฉัยปญัหาในท่ีประชุม 
ข้อ  95  การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง

ในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออก
เสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ันผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้น้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันไม่ได้ 
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ข้อ  96  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เว้นแต่
ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
ข้อ  97  รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่อง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  อีกคนหน่ึงที่เข้าประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ  98  การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
               (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
               (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
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กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
               (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
               (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
               (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
               (12) พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์น้ีไม่เกินหน่ึงปี 
               (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการ 
               (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง             
               (15) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
               ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดัง
กำหนดไว้ใน ข้อ 100  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก  การแต่งต้ังหรือจ้าง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากตำแหน่ง
ของผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ  99  การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์   สหกรณ์จัดจ้างผู้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

 ข้อ  100  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   นอกจากผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป  และรับผิดชอบ
เก่ียวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิ้นปีทางบัญชีของ

สหกรณ์ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์  
รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
(13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ   

ของสหกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกำหนด 
             (18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจการ
สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทำ  เพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  101  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ 
อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

       (1) ตาย 
       (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ 
     กำหนด 

       (4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจ้าง 

- 76 -



หนา้ 36 

 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำ

การหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  

หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ ์

         (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

ข้อ  102  การลาออก     ให้ผู้จัดการสหกรณ์ย่ืนหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกน้ัน   การยับย้ังการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ  103  การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ   
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ 
ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี 

ข้อ  104  การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ 
ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 105  การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปล่ียนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหน้ีสิน   
ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 106  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่อ่ืน ตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 98 
(1) ถึง (15)  ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

หมวด  10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  107  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได้
จำนวน ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  108  ผู้ตรวจสอบกิจการ      ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
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หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมท้ังไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยมีจำนวนห้าคน ซึ่งให้เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” 
               คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมีอย่างน้อยหน่ึงคน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ  
               ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และระเบียบน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

        ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ข้อ  109  วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  
เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกต้ังใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
            ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนน้ันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่
ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ 110  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ       ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น      
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
         (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
         (2) ตาย 
         (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
         (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
         (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ข้อ  111  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงานท้ังปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการ
ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 
       (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่       
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
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       (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
       (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
       (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า  
       (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี 
      คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะ
ด้านเพ่ิมเติมในเรื่องดังต่อไปนี้  
       (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหน้ีสินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมท้ัง
ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้าน
การบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
       (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเช่ือ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
การตรวจสอบเก่ียวกับการให้สินเช่ือประเภทต่าง  ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือที่วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนดใน
สัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือและหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
       (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       กรณีพบการทุจริต  การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง
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นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  112  การรายงานผลการตรวจสอบ    ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา และเข้า
ร่วมประชุมใหญ่เพ่ือช้ีแจงรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
            กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ 
มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพ่ือดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
           ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 

ข้อ  113  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งน้ัน 

            การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 114  สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังน้ี 
       (1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำช้ีแจง ตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพ่ือประโยชน์  
ในการตรวจสอบกิจการ 
       (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกคร้ัง 
       (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การดำเนิน
กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ  115  จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังน้ี 
       (1) ความซื่อสัตย์  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้วางใจ และทำ
ให้สมาชิกยอมรับและเช่ือว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเช่ือถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
             (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสำนึกรับผิดชอบ 
             (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
             (1.3) ไม่มสี่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขดัต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ
เสื่อมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
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             (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ ์
       (2) ความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้องอย่างเป็น
กลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้อง 
             (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บ่ันทอนหรืออาจบ่ันทอนการ
ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 
             (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์ 
             (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทำให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 
       (3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่
กำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
             (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
             (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับของสหกรณ์ 
       (4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญของตนอย่างต่อเน่ือง 
 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ข้อ  116  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง

สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการ

พิจารณาเร่ืองที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมน้ันในท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดำเนินการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน การที่มีอยู่ในขณะน้ัน โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับน้ันให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือ    
ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทำได้  โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมน้ันพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
แล้วแต่กรณี 
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(4) ข้อความใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความน้ันขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความน้ัน แล้วรับจดทะเบียน 

      (5) ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

      (6) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือ
คำสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้  และให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ 

 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  117  ระเบียบของสหกรณ์    ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ัน

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณผ์ู้รับฝากเงิน 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักด์ิ 
(12) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์
  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ  118  การดำเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 16  ข้อ 117 (3)  (4)  แต่มิได้รับชำระ
ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ  119  การตีความในข้อบังคับ     ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยน้ัน 
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ข้อ  120  ทรัพย์สินของสหกรณ์    การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะน้ันเป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ  121  การจำหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชี
โดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบ้ียและชำระ
หน้ีสินอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ   
ดังต่อไปนี้ 

(1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
(2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณก์ำหนด 
(3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  29 (2) 
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิ      

ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4)  ในปีน้ัน 
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 122  ในกรณีที่ข้อบังคบันี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้    ใหส้หกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณม์าใช้เป็น
ส่วนหน่ึงแห่งข้อบังคับน้ีด้วย 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ  123  นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีถือใช้   

และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ถือใช้ตามระเบียบน้ันไปก่อน  จนกว่าจะได้กำหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ 

 

 
    (ลงช่ือ)       อิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ 
                (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
    (ลงช่ือ)        นวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร เลขานุการ 
               (นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร) 
 
เหตุผล  -  เน่ืองจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราใน      
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562 ประกอบกับมีข้อกำหนดตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ.2564 ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด พ.ศ.2553 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มีข้อกำหนดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าว จึง
ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมทุรปราการ จำกัด พ.ศ.25... ขึ้นและใช้
ข้อบังคับฉบับน้ีแทน 
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
   ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  
   พ.ศ. .... 

 

  ด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการสรรหากรรมการนั้น ควรได้ตัวแทน
สมาชิกจากหน่วยสังกัดนั้นอย่างแท้จริง โดยสมาชิกสังกัดใดควรจะมีสิทธิเลือกตัวแทนของตน ไม่ใช่เป็นการเลือก
ตัวแทนสมาชิกจากทุกสังกัด  ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลในการเลือกตัวแทนของตน  ดังน้ันทางคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและระเบียบ จึงเสนอแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการเพื่อ
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ที่ขอยกร่างตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และจากการข้อเสนอแนะของที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ        
เพื่อนำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณา 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 60/2564 ในการประชุมครั ้งที ่ 2 3/2564 เมื ่อวันที ่ 10 
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีการทบทวนร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการอีกครั ้ง และมีการปรับปรุงข้อความโดยตัดประเด็นคำว่า “ที ่ปฏิบัติงานในจังหวัด
สมุทรปราการ” ตามร่างระเบียบข้อ 10 ออก เพื่อให้สิทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแก่สมาชิ ก   
ทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำเสนอร่าง
ระเบียบฯ หลังจากท่ีปรับปรุงข้อความในข้อ 10 แล้ว เพื่อนำเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาต่อไป 

  ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

“ข้อ 68  คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  
และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งในระหว่างกันเองขึ ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิด
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ  สำนักงานสหกรณ์ 

ฯลฯ   
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563  
  ข้อ 30 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก 
   การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำเข้า
บรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม ................................................................................................................ .................................. 
  ................................................................................................................ .................................. 
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ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยกร่างใหม่ 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
ข้อ  4   ในระเบียบนี ้

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน . 

กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
กรรมการดำเนินการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกดั ที่ไดร้ับการสรรหาตามระเบียบนี ้
เจ้าหน้าท่ีสรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ

สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี ้
เขตสรรหา  หมายถึง  เขตสรรหากรรมการดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา  

ตามระเบียบนี ้
หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 

ตามระเบียบนี ้
วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลบั 
ผู้ที่ไดร้ับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพื่อนำเสนอช่ือใน

ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  
   การเลือกตั้ง  หมายถึง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ ่

ข้อ  4   ในระเบียบนี ้
สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน . 

กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกดั 
กรรมการดำเนินการ  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกดั ที่ไดร้ับการสรรหาตามระเบียบนี ้
เจ้าหน้าท่ีสรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ

สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี ้
หน่วยสรรหา  หมายถึง  หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด  ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 

ตามระเบียบนี ้
วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธาน

กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลบั 
ผู้ที่ไดร้ับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพื่อนำเสนอช่ือใน

ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  
   การเลือกตั้ง  หมายถึง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา 
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ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม ่ หมายเหตุ 
ข้อ 7  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากเขตสรรหา ดังน้ี 
         7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 
         7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสดัส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแตล่ะหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหนง่ว่าง ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 7  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากหน่วยสมาชิก ดังนี ้
         7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 
         7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสดัส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแตล่ะหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหนง่ว่าง ซึ่งจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 

ปรับแก้ไขจากเขต
สรรหาเป็นหน่วย
สมาชิก 

ข้อ  9  ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียง
ได้ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ไดไ้มเ่กินจำนวนตามประกาศตำแหน่ง      
ที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา 
 

ข้อ  9  ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้  
         9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มสีิทธ์ิ
ออกเสียง 
         9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะ
ผู้สมคัรกรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิลงคะแนน  
สรรหากรรมการดำเนินการ ไดไ้มเ่กินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 
 

แก้ไขหลักการใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งสำหรับ
ตำแหน่งกรรมการ 
ให้สมาชิกใช้สิทธ์ิได้
เฉพาะหน่วยสมาชิก
ที่ตนสังกัดเท่านั้น 

ข้อ  10   ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก ่สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกท่ีตนเองสังกัดอยู ่
 

ข้อ  10   ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก ่สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกท่ี
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิก ที่ตนเองสังกัดอยู่ 

ข้อความเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

ข้อ  11   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหนา้ที่กรรมการดำเนินการ 
       (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
       (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
       (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่  
 

ข้อ  11   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหนา้ที่กรรมการดำเนินการ 
        (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
        (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์
        (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ี 
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       (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปทีี่ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง     
       (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้

        (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
        (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
        (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 
        (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพยห์รือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเปน็กรรมการ ผู้จดัการ ผูม้ีอำนาจในการจัดการ หรือท่ี
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบัการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณ ี
        (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธรุกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผดิ
กฎหมาย ท่ีมลีักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
        (10) เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
        (11) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์อื่น เว้นแตเ่ป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
        (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นีไ้มเ่กินหนึ่งปี 
        (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรอืดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดติตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจข้อมลูเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
        (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรอืดอกเบี้ยกับสหกรณ์ทีต่นเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผดินัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
        (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
        (16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด 
 

แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52 
(5) (6) (7)  แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง     
ว่าด้วยการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564  
ข้อ 9 

ข้อ 19   การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   ()   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทีส่มัครรบัการสรรหา หรือใส่
บัตรผดิหีบให้ถือว่าบัตรเสีย 

ข้อ 19   การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   ()   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทีส่มัครรบัการสรรหา ให้ถือว่า
บัตรเสีย 

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผดิหีบออก 
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ข้อ  26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละเขตสรรหา  ให้เป็นไป
ตามสดัส่วนของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสดัส่วนกรรมการแตล่ะเขตสรรหา 
            เมื่อได้สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการแตล่ะเขตสรรหาแล้ว ให้นำมาคำนวณ
สัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก โดยใช้จำนวนสมาชิกในแต่ละเขตสรรหา 
เป็นฐาน ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก 
 ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว เขตสรรหาใด หน่วยสมาชิกใด ที่มี
เศษทศนิยมมากกว่าใหม้ีสิทธ์ิได้รบัสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มจนครบ จำนวน 
14 คน ตามข้อ 7.2 
 เขตสรรหาที่ 1 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ  ประถมอำเภอพระประแดง  ประถมอำเภอพระ
สมุทรเจดีย์  บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
 หน่วยสมาชิกท่ี 3    ประกอบด้วย  สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สงักัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรอืเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดยี ์
 หน่วยสมาชิกท่ี 4    ประกอบด้วย  ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย ์
 

ข้อ  26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี  
ให้เป็นไปตามสดัส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ 
วันท่ี 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสดัส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิก
สรรหา 
           สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสดัส่วนของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันๆ 
 สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีนั้นไดม้าจาก
สัดส่วนของจำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกท้ังหมดทุกหน่วย
สมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวนเตม็ใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บ
พักไว้ก่อน 
           ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวน
กรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วย
สมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษทศนิยมมากท่ีสุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการ
ดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 14 คน 
  หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1  ได้แก่   
            1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบตัิ
หน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษยีณอายหุรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
            2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระ
ประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในสำนักงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายหุรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดหน่วยสมาชิกใหม่
แยกตามสังกัด
หน่วยงานหลัก 
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งใน
หน่วยงานของ
ตนเอง 
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           หน่วยสมาชิกท่ี 5    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดและบำนาญวัฒนธรรมจังหวัด  ข้าราชการและบุคลากรสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาและบำนาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  อำเภอเมอืงสมุทรปราการ  อำเภอพระประแดง  อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์  และสมาชิกอ่ืน ๆ ที่สงักัดทั้ง 3 อำเภอน้ีและเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของ
สหกรณ ์
 เขตสรรหาที่ 2 
 หน่วยสมาชิกท่ี 1    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอบางพลี  ประถมอำเภอบางบ่อ  ประถมอำเภอบางเสาธง  บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ  และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2    ประกอบด้วย  ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง 
  หน่วยสมาชิกท่ี 3    ประกอบด้วย  สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรอืเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  
อำเภอบางเสาธง 
  หน่วยสมาชิกท่ี 4  ประกอบด้วย  ข้าราชการครหูรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ  ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ข้าราชการหรือบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบางพลี  อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  และสมาชิกอ่ืน ๆ   
ที่สังกัดทั้ง 3 อำเภอน้ี 
 

3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดศึกษาธิการจังหวดัสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถงึเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอื่นๆ ที่มไิด้
สงักัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5 

 
 หน่วยสมาชิกท่ี 2  ได้แก ่

1)  สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
             2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบาง   
เสาธง ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏบิัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศกึษาในสังกัด และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอ    
บางเสาธง รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏบิัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
 
    หน่วยสมาชิกท่ี 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  
สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงาน
นี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรอืก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก 
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 หน่วยสมาชิกท่ี 4  สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษยีณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานนีร้วมถงึสมาชิกที่เคยปฏิบตัิงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย 
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
  
           หน่วยสมาชิกท่ี 5  สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน
จากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก 
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( ร่าง ) 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ   

พ.ศ. .... 

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

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8)  และ  

ข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564   

ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกต้ัง 

เป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี .....  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 

บุคคลที่จะได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....” 

 ข้อ  2   ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบน้ีเป็นต้นไป 

 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาบุคคลที่จะ

ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติหรือ

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

 ข้อ  4   ในระเบียบน้ี 

สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณอ์อมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 

สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

สมุทรปราการ จำกัด 

ประธานกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกที่ได้รับเลือกต้ังให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

กรรมการดำเนินการ  หมายถงึ  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 

จำกัด  ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี 

เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งต้ัง ให้ดำเนินการสรรหา 

กรรมการดำเนินการตามระเบียบน้ี 

  หน่วยสรรหา  หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบน้ี 

หน่วยสมาชิก  หมายถึง  กลุม่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบน้ี 

วิธีการสรรหา  หมายถึง  การสรรหาผูส้มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ

และกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา 

  การสรรหา  หมายถึง  การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 

                   การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง  ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
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  ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง  ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23  เพ่ือนำเสนอช่ือในที่ประชุมใหญ่ 

ให้เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  

   การเลือกต้ัง  หมายถึง  การเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่      

                                                                                                                                                      

หมวด 1 
การสรรหา 

 ข้อ 5   คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการ 

จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน 

  ผู้มีสิทธ์ิถูกเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหน่ึง

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาตามข้อ 6 

 ข้อ  6   ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้สมัครเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ และ

กรรมการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในระเบียบน้ี 

 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวนกรรมการ

จากหน่วยสมาชิก ดังน้ี 

  7.1  ประธานกรรมการดำเนินการ  จำนวน 1 คน  ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ 

  7.2  กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของจำนวน

สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกท่ีกรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

 ข้อ  8   วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 ข้อ  9 ผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังน้ี  

              9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธ์ิออกเสียง 

             9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะผู้สมัคร

กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่าน้ัน และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ 

ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง 

  ข้อ  10  ผู้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์น้ี  ตามหน่วยสมาชิกที่ปฏิบัติงานใน

ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธ์ิสมัครรับการสรรหาตามหน่วย

สมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่ 

ข้อ  11  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

                 (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

               (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

               (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

               (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง        

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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               (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

               (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ

เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ

กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ

การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 

               (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มี

ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 

               (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

               (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์       

ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 

               (12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์น้ีไม่เกินหน่ึงปี 

               (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท

ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ัง

เป็นกรรมการ 

               (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของ

ตนเอง 

               (15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

               (16) ลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

 ข้อ  12  รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหา  วันเวลารับสมัคร  ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร   

วันเวลาสรรหา  สถานที่สรรหา  การประกาศผลการสรรหา และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหา

ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ีให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 

 ข้อ 13  จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 14   ให้สหกรณ์ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนสรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 

ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 15  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 12 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ ซึ่งยังมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับการ 

สรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ต้องย่ืนใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนวันประกาศ  

รับการสรรหา เมื่อย่ืนแล้วจะเพิกถอนมิได้ ก่อนวันรับสมัครการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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 ข้อ 16  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา  จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น

ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน

เวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และให้สหกรณ์จัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา           

เรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครจับฉลาก

หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับต่อเน่ืองจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา

คนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว  

 ข้อ 17 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครให้ประกาศรายช่ือและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา 

ประกอบด้วย ช่ือ-ช่ือสกุล  รูปถ่าย  และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับการสรรหา โดยติดประกาศไว้ในที่

เปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณสำนักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ต้องทำเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน

กรรมการหลังวันประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหา ภายใน 7 วันทำการ ให้ประธานกรรมการประกาศถอน

การสมัครรับการสรรหาของผู้สมัครรายน้ัน และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถอนช่ือออกทันที โดยให้คงหมายเลข

ประจำตัวผู้สมัครไว้ตามเดิม 

 ข้อ 19  การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนนหากใช้

เคร่ืองหมายอ่ืนหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 

 ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพ่ือขัดขวางหรือหน่วงเหน่ียว หรือช้ีนำให้สมาชิกลงคะแนนให้ 

ผู้ใดผู้หน่ึง หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณท่ีลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน 

 ข้อ 21  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ  ณ หน่วยสรรหา 

 ข้อ 22  ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบรายงาน  

ที่สหกรณ์กำหนด  และให้สหกรณ์เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด  ห้ามทำลายก่อน 90 วัน  

 ข้อ 23  ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ที่ได้รับการ

สรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการตามจำนวนท่ีประกาศตำแหน่งที่ว่าง

ในแต่ละหน่วยสมาชิก  

 ข้อ 24  ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือหาผู้ที่

ได้รับการสรรหาในวันประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ณ 

สำนักงานสหกรณ์ 

 ข้อ 25  การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการ

สรรหาไม่เกินจำนวนประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการที่มีตำแหน่งว่างตามข้อ 7 สหกรณ์

ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 

 ข้อ 26  การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี  ให้เป็นไปตาม

สัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง  โดยถือเอาจำนวนสมาชิก  ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี       

เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา 

            สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันๆ 
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  สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีน้ันได้มาจากสัดส่วนของ 

จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีน้ันเป็นจำนวนเต็ม 

เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2  ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน 

            ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวนกรรมการ

ดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษ

ทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยน้ันได้จำนวนกรรมการดำเนินการเพ่ิมอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 

14 คน 

  หน่วยการสรรหาสมาชิก 
 หน่วยสมาชิกที่ 1  ได้แก่   

1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ

ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ

สมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ

พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ

บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

3) สมาชิกสังกัดอ่ืนๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วัฒนธรรมจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือ

เกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง

สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก  และสมาชิกอ่ืนๆ    

ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5 

 

 หน่วยสมาชิกที่ 2  ได้แก่ 
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ

ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิก

ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง 

ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญท่ีเกษียณอายุ

หรือลาออกจากอำเภอเมืองบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานใน

หน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
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    หน่วยสมาชิกที่ 3  สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  สมาชิกที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  และ 

ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อน

การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

 

 หน่วยสมาชิกที่ 4  สมาชิกทีส่ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 

สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

สมุทรปราการ  และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานน้ีรวมถึงสมาชิกท่ีเคย

ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ีก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

  

          หน่วยสมาชิกท่ี 5  สมาชิกท่ีสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่

ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  หรือผู้ที่เคย

เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานน้ี รวมถึงสมาชิกท่ีเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ี

ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 

 
หมวด 2 

การเลือกต้ัง 
 ข้อ 27  การเลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ ่

 ข้อ 28  ผู้มีสิทธ์ิรับเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่

ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี 

 ข้อ 29   ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบน้ี  เพ่ือให้

สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ในการดำเนินการ

ตามระเบียบน้ี หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ  

 ข้อ 30 ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็น

คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 

ข้อ 31  การขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิก

ข้างมาก 

การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือนำเข้าบรรจุ 

เป็นวาระการประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบน้ีได้ 

                       ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน............... พ.ศ. ....... 

 

                                (ลงช่ือ)               อิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร 

                                                                          (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 

                                                                                   ประธานกรรมการ 

                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด   
   ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
   พ.ศ. .... 

 

  เนื่องด้วยทางสหกรณ์ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการกำหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของสหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นด้านบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ และการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็นผลดี
แก่สหกรณ์และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนั้น  

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ได้ยกร่าง
ตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เพื่อถือใช้ต่อไป ดังนั้นทางฝ่ายจัดการจึงขอเสนอให้ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.  .... ขึ้นถือใช้ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับต่อไป 

  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 
ได้พิจารณากลั ่นกรองร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาผู ้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. .... และให้นำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ในการประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ได้กลั่นกรองมา และจากการข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ    เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญพิจารณา 
 
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561  
  ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก 
   การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ
นำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้ 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม .......................................................................................................... ........................................ 
  ................................................................................................................ .................................. 

- 97 -



หน้า 1 
 

ตารางเปรยีบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และยกร่างใหม่ 
ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 

ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ

สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
เขตสรรหา  หมายถึง เขตสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา 

ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ก่อนการประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้

ตรวจสอบกิจการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ

กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพื่อนำเสนอชื่อใน

ที่ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
   การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ

สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสรรหา  หมายถึง หน่วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ก่อนการประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ 
การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ

กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธลีงคะแนนลับ 
ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพื่อนำเสนอชื่อในที่

ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
   การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา 

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  5   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
            (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ใน 2 ปี

หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  5   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
              (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรอืนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

 
 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย 

- 98 -



หน้า 2 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
บัญชีที่ผ่านมา และต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      (2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญช ีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
      (3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
      (4) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ 
      (5) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้
ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 

              (2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  
              (3) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 8.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 7 

ข้อ  6  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
            (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรอืผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
สหกรณ์อื่น 
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (6) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
      (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบญัชี
ภาค เอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ 

ข้อ  6  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
   (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
      (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 

(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
      (8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก
จากตำแหน่งผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 8 
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หน้า 3 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
           (8) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ 

(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้ 
      (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่า   สองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(11) กรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชนีับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
      (12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญช ีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(13) เป็นผู้อยู่ระหวา่งการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

ข้อ  7  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถในด้าน 
ต่าง ๆ  เช่น  การเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 

ข้อ  7   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น 
โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่    
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย    
1 คน 
 ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563  

ข้อ  8   ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ มีจำนวนไม่เกิน 5 คน  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 53   

ข้อ  8   เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มี
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือ
นิติบุคคลอื่น โดยแยกการสรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
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หน้า 4 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
 8.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด จำนวน 4 คน 
   8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน 
หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด จำนวน 1 คน 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การสรรหา            
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมี
ผู้มีวุฒิการศึกษาที่
กำหนดอย่างน้อย  
1 คน 

ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออก
เสียงได้ในเขตสรรหา ที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้
ผู้สมัครรับการสรรหาได้ไม่เกินจำนวน 5 คน โดยแบ่งสัดส่วนการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ  
ดังนี้ 
 เขตสรรหาที่ 1    ประกอบด้วย  สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอเมือง
สมุทรปราการอำเภอพระประแดง  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการ ไม่เกิน 3 คน 
 เขตสรรหาที่ 2    ประกอบด้วย  สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอบางพลี  
อำเภอบางบ่อ  อำเภอบางเสาธง  ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน 2 คน 
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งว่างก่อนพ้นวาระในเขตสรรหาใด ให้
สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตสรรหานั้น และให้
อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับ
จากที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง 
และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน  
4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน   
 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งใดว่างก่อนพ้นวาระ ให้สหกรณ์ดำเนินการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจาก
วันที่ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน กไ็ม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 

ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยยกเลิก
การแบ่งสัดส่วนตาม
เขตสรรหา และให้
ใช้วิธีการสรรหาจาก
ทั้งจังหวัด  

ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตร
ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน 
 

ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ 
ข้อ 8.2 และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการ
สรรหาในคราวเดียวกัน 

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีการ
สรรหาใหม่ 
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หน้า 5 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา หรือใส่
บัตรผิดหีบให้ถือว่าบัตรเสีย 
 

ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนน
หากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 
 

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผิดหีบออก 

ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละเขตสรรหา 
 

ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหาตาม
ข้อ 8  

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ใหม่ 
ตามข้อ 8 

ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก 
เพื่อหาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ หน่วยสรรหา 
 

ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก 
เพื่อหาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงาน
สหกรณ์ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติงาน 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 25  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี  ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ 
 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  25   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่       
ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มี
การเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอ่ไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่    
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
        ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
           กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุม
ใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับ
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

 
 
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกบั
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 14 

ข้อ 26  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
 

ข้อ 26  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
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หน้า 6 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(3)  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจาก

ตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 15 

ข้อ 29   ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา 
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในการดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 

ข้อ 29  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่  เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23  
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา
ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญด้วย ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้
อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน
รองลงมาไว้เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5) 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบยีบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 13 
เรื่องผู้ตรวจสอบ
สำรอง 

ข้อ 30   ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 30  ภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ว ให้เรียกว่า 
“คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก 
ตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ.2563 ข้อ 9 
สำหรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขนาดใหญ่ 
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หน้า 7 
 

ข้อความตามระเบียบเดิม ข้อความที่ขอยกร่างใหม่ หมายเหตุ 
หมวด 5 

จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 32  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    (1) ความรับผิดชอบ 
             1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
             1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง   
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
             1.3 ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ 
             1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ 
    (2) ความซื่อตรง 
             2.1 มีความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
             2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
    (3) ความเป็นกลาง 
             3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 
             3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
    (4) ความรู้ ความสามารถ 
             4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
             4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
    (5) การรักษาความลับ 
             ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัตงิานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำใน
ฐานะพยานตามกฎหมาย 

(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ
สหกรณ์ 

 

 
ยกเลิกหมวด 5 

 
ยกเลิกเนื่องจาก
นำไปกำหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับที่ 
ยกร่างใหม่ 
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- ร่าง - ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  

พ.ศ. .... 
------------------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8)  และ 
ข้อ 107 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564  ครั้งที่ 22/2564  วันที่ 28  ตุลาคม 2564 
ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 
วันที่ .....  พฤศจิกายน  2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 
บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....” 
 ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  มติ  หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4   ในระเบียบนี้ 

สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

สมุทรปราการ จำกัด  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  

ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
เจ้าหน้าที่สรรหา  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหา 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้ 
หน่วยสรรหา  หมายถึง  หน่วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้ 
วิธีการสรรหา  หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนการ 

ประชุมใหญ่  โดยการลงคะแนนสรรหา 
  การสรรหา  หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

การลงคะแนนโดยตรงและลับ  หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ 
  ผู้ที่ได้รับการสรรหา  หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22  เพ่ือนำเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

การเลือกตั้ง  หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่ 
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หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ  5 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์  
(2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 8.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์  

 ข้อ  6   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ 
  (2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
       (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
       (8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
       (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
       (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า   
สองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(11) กรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เว้นแต่การผิดนัด
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
       (12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ข้อ  7   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน 
   ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ  

หมวด 2 
การสรรหา 

ข้อ  8   เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอ่ืน โดยแยกการ   
สรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
   8.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์
กำหนด จำนวน 4 คน 
   8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน หรือการ
บัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คน  

ข้อ  9   วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 ข้อ 10   ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่  สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง และสมาชิก
คนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน 4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน   
  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งใดว่างก่อนพ้นวาระ ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหา          
ผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ 
  ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้องดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 11  รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา  วันเวลารับสมัคร  ระยะเวลารับสมัคร  สถานที่รับสมัคร  
วันเวลาสรรหา  สถานที่สรรหา  การประกาศผลการสรรหา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้คณะกรรมการกำหนด 
และประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ 
ก่อนการประชุมใหญ ่ เพ่ือเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 12  จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 13  ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา  โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน  

ข้อ 14   ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาในคราวเดียวกันกับ 
วันสรรหากรรมการดำเนินการ 
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ข้อ 15  ผู้ที่สมัครรับการสรรหา จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  ภายในวัน
เวลา ที่คณะกรรมการกำหนด 
 ข้อ 16   บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2 
และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน 
 ข้อ 17   หีบใส่บัตรลงคะแนนจะต้องใช้กระดาษติดหีบสีเดียวกับบัตรลงคะแนน  และระบุตำแหน่งที่ 
สรรหาอย่างชัดเจนติดหีบ 
 ข้อ 18  การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท   (×)   ลงในบัตรลงคะแนน หากใช้
เครื่องหมายอ่ืนหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย 
 ข้อ 19  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพ่ือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือชี้นำให้สมาชิกลงคะแนนให้ผู้ใด
ผู้หนึ่ง  หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน 
 ข้อ 20   เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ ณ หน่วยสรรหา 
 ข้อ 21   ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการตามแบบรายงานที่สหกรณ์
กำหนด  และให้สหกรณ์เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ 
จำกัด ห้ามทำลายก่อน 90 วัน 
 ข้อ 22   ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ได้รับ      
การสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหา ตามข้อ 8  
 ข้อ 23   ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพ่ือหาผู้ที่
ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงานสหกรณ์  
 ข้อ 24   การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาไม่เกินจำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการที่พึงมีตามระเบียบนี้ สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหา ให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว 

หมวด 3 
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  25 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่      
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
            ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
            กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ มาแทนต่อเนื่องจาก     
ผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 

ข้อ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 

หมวด 4 
การเลือกตั้ง 

 ข้อ 27  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 28  ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 29  ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 เพ่ือให้สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องแสดงตนต่อ  ที่ประชุมใหญด้วย 
ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาไว้เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่     
 ข้อ 30  ภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ว ให้เรียกว่า “คณะผู้
ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะ    
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่ 
 ข้อ 31   การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิกข้างมาก 

การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการเพ่ือนำเข้าบรรจุเป็นวาระ
การประชุมก่อน  จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้   

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  .....  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564   
   

 
                                                          (ลงชื่อ)          อิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร 
                (นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร) 
                                                         ประธานกรรมการ 

                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 
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ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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