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ข้อบังคับสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน1................………………………...................... จำกัด 
พ.ศ.....………........... 

 
 
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1………………….จำกัด เมื่อวันที่ ....…... เดือน

....…….…………........ พ.ศ. ....…..... ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ (หรือด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม) ให้
แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน1….….....จำกัด พ.ศ.…..” 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับ

สหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับนับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 กำหนดชือ่ให้ตรงกับประเภทสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน  ตามมาตรา 33/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับ 
 

สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน1....................................................จำกัด 
พ.ศ. …………… 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
ชื่อ   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน………………..……………………..…………….จำกัด 
       ………..…………………………….……………….  CREDIT UNION  COOPERATIVE, LIMITED2 
ประเภท        สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ที่ตั้งสำนักงาน(ใหญ)่       เลขที…่…………………ถนน……..……..……….……..หมู่ที…่…………………. 

ตำบล………………………………..……อำเภอ………….………………………… 
จังหวัด…………………………………… รหัสไปรษณีย์.............................. 

ที่ตั้งสำนักงาน(สาขา) เลขที…่………..…….…ถนน…………….…….………….หมู่ที…่……………….. 
 ตำบล…….………………………..………..อำเภอ………………………………… 

จังหวัด…………………………………… รหัสไปรษณีย์.............................. 
ท้องท่ีดำเนินงาน3 …………………………………………………………………………………………… 

 

 
2 สหกรณ์ใดที่ไม่ประสงค์กำหนดชื่อภาษาอังกฤษสามารถเอาออกได้ 
3 ท้องที่ดำเนินงาน หมายถึง พื้นที่ที่สหกรณ์จะรับและให้บริการสมาชิกและตอ้งสัมพันธ์กัน กับขอ้ 30 (2) คุณสมบัติของสมาชิก 
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สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้ง
ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ที่สหกรณ์ตั้งอยู่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์4 ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
………………………………………………….…………………………….. 
…………………………………………………….………………………….. 
……………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………….……………………….. 

 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง เพ่ือดำเนินธุรกิจ
ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพ้ืนฐานห้าประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความ
เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความวางใจกัน รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม  อันมีการ
ประหยัด เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดี
กินดี มีสันติสุข รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ด้วย 

(1)   ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(2)   จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
(3)   ทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขาย สินค้าและบริการของสมาชิก  

รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 
(4)   ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กร

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(5)   ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข้อ 3 อำนาจกระทำการของสหกรณ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มี
อำนาจกระทำการดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

 
4 ตราของสหกรณ์ที่กำหนดขึ้นถือใช้จริงในข้อบังคับต้องตรงกับที่ใช้ประทับตราในการทำนิติกรรมและมีสีเดียว 
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(2) ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจำเป็นหรือมีประโยชน์ 
(3) กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์ 
(4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(5) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(6) ค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการค้ำประกันการให้เช่าซื้อ หรือ

ให้ยืมทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก 
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความ

เจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกำหนด 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองการออมทรัพย์ คุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก 
(14) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ ์
(16) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(17) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 

หรือบุคคลอื่นใด 
(18) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม   

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม โอนหรือรับโอน ยืม
หรือให้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำขายหรือจำหน่าย 
ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4  ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(1)  ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
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(2)  รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(3)  กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(4)  สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

  หุ้น 

ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ.....สิบ5....บาท 

ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เมื่อแรกเข้า อย่างน้อย…………..….หุ้น  
และถือหุ้นเป็นประจำตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

นอกจากการถือหุ้นตามความในวรรคแรกสมาชิกจะซื้อหุ้นเพ่ิมอีกเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ย่อมทำได้ 
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้ งหมดต้องไม่เกิน 
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

เงินสะสมซึ่งสมาชิกได้สะสมไว้ตามข้อ 32 วรรคสอง ให้สหกรณ์แปลงเป็นหุ้นโดยให้สมาชิกนั้น ๆ  
เป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นทุกจำนวนสิบบาท  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการมีมติรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก 

สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากท่ีกล่าวไว้ในข้อ 35 และจะถอนคืนหุ้น
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหัก
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7 หลักฐานการถือหุ้น สหกรณ์จะออกสมุดประจำตัวให้สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน  
สมาชิกจะต้องเก็บรักษาสมุดประจำตัวนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และนำมาให้สหกรณ์ลงรายการให้ทุกคราว  
ที่ถือหุ้นเพ่ิม ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกสมุดประจำตัวสมาชิกและการลงรายการในสมุดประจำตัว
สมาชิก ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 8 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
5 เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ตามความเหมาะสม สัมพันธ์กบัข้อ 6 และควรเป็นตัวอักษร 
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หมวด 4 
การดำเนินงาน 

ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 10 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ ์

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชำระหนี้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการทำ
ธุรกรรมด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้นคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์  
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 11 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือ
การอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้ เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม  

วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
ข้อ  12 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน 
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพ่ือการ 
อันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้
ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุวัตถุประสงค์แต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

เงินกู้ประเภทที่สหกรณ์ได้ให้แก่สมาชิกผู้กู้แต่ละคนในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวน 
ต้นเงินเกินกว่าร้อยละสิบของเงินค่าหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ในเวลานั้นไม่ได้ 

ข้อ  13 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ  14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา 
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้

เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง 

และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนดติดต่อกันเกินกว่าหกสิบวัน โดยมิได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ   คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกัน
ชำระเป็นงวดจนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
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การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 

ข้อ 15 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด โดยให้คำนึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

ข้อ 16 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินที่กำหนดดังว่านี้ ต้องเป็นไป
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 17 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโดย
วิธีอ่ืนใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้ งนี้ 
จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปี ตามข้อ 16 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการ ดำเนินการมอบหมาย กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ 
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้น ต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสำคัญด้วย  

ข้อ  19 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการต้องดำเนินการในทางอันสมควรเพื่อให้
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์
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  (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำที่สำนักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มี
กรณีอันจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ  20 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอ่ืนที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วัน ……........6 ของทุกปี 
ข้อ  21 การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการต้องนำเสนอ

งบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปีไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำปี พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 22 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์7 สหกรณ์ต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ทะเบียนสมาชิกรวมถึงสมาชิกสมทบ (ถ้ามี) ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ  ชื่อสหกรณ์ ประเภท 
ที่ตั้งสำนักงานของสหกรณ์ ชื่อ-นามสกุล ประเภทสมาชิก วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติของสมาชิก เลข
ทะเบียนสมาชิก เลขประจำตัวประชาชน วันที่เข้าเป็นสมาชิก วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ ที่อยู่ตามทะเบียน
บ้าน เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่สะดวกในการติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ ลายมือชื่อของสมาชิก 

 
6 ระบุวันที่ให้ชัดเจน เช่น วันที ่31 ธันวาคม เป็นต้น 
7 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการจัดทำทะเบยีนสมาชกิและทะเบยีนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
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ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ชื่อสหกรณ์ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน ปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกซึ่งถือหุ้น มูลค่าหุ้น จำนวนหุ้น เงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว เลขทะเบียนสมาชิก เลข
ประจำตัวประชาชน วันที่เข้าเป็นสมาชิก วันที่ขาดจากการเป็นสมาชิก และวันที่ถือหุ้น   

สหกรณ์ต้องเก็บรักษาทะเบียนสมาชิกทะเบียนหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนของ
สมาชิกซ่ึงเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์ 

สหกรณ์ต้องส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

สหกรณ์ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 23 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 24 การกำกับดูแลสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับคำสั่ง
จากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งให้คำชี้แจงตามสมควร 

ข้อ 25 การส่งรายการหรือรายงาน  สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ 
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กำไรสุทธิประจำป ี

ข้อ 26 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรร
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกท่ีผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน สำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบ

ของกำไรสุทธิ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
การใช้จ่ายทุน8ตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำหนดระเบียบสำหรับ

แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

 
8 ปรับปรงุข้อความ “ทุน” ให้สอดคล้องกับชื่อทุนข้อ (4) - (8) แต่เจตนารมณ์กย็ังคงเป็นทุนสะสมตามมาตรา 60   
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ทุนสำรอง 

ข้อ 27 ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 26 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด  ให้นำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้
สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 26 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี 
หรือปรากฎว่าจำนวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 28 สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด  5 
สมาชิก 

ข้อ  29 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1)  ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้ชำระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 30 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(2) 9ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่  ตำบล………………………………อำเภอ……………………

จังหวัด………………………… 
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 
9 กำหนดให้สอดคล้องกับท้องที่ดำเนินงาน 
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(4) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   มีกิจการร่วมกัน    และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ่ืน 

ข้อ 31 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน 

ในกรณีที่มีกลุ่มสมาชิก ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกซึ่งมีอยู่เดิมหรือจะตั้งขึ้นใหม่
ตามที่ตนอยู่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มนั้นเพ่ือสอบสวน
พิจารณาเป็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับรองว่าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และของเครดิตยูเนี่ยนสากล โดยที่ผู้สมัครได้รับการศึกษา
อบรมและฝึกหัดสะสมทรัพย์ตามข้อ 32 อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแล้วให้นำเสนอ
คณะกรรมการอำนวยการพิจารณา  

เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกและจัดให้ผู้สมัครได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าหุ้นตามที่กำหนดในข้อบังคับและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก เมื่อได้ปฏิบัติ
ดังนี้แล้วจึงจะได้สิทธิเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์  ในกรณีที่มีกลุ่มสมาชิกให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ประธานกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการอำนวยการเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ถ้าคณะกรรมการอำนวยการมีมติไม่ยอมรับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้รีบ
แจ้งมติให้ผู้สมัครทราบโดยไม่ชักช้า 

ถ้าคณะกรรมการอำนวยการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็
ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้ า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ10สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ  32 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสม ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าในวันยื่นใบสมัครตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเรื่องนี้ ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านี้ให้ถือ
เป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเริ่มฝึกหัดสะสมเงินออมของตนไว้ในสหกรณ์ตามความสามารถที่
แสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร ทั้งให้เริ่มสะสมตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร เงินสะสมดังกล่าวนี้เมื่อคณะกรรมการ

 
10 สหกรณ์ใดไม่ประสงค์ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกให้เอาออก 
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อำนวยการมีมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ให้สหกรณ์โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นหุ้นตามความ  
ในข้อ  6 

ข้อ 33 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตาม
จำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์     

   (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

(ข)  หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ  34 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่  สมาชิกคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ  35 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้อง
ทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
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มิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 40 และข้อ 41 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
อำนวยการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว11ภายในสี่สิบห้าวันในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้
จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไป
สมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 36 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำ

โดยประมาท 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 37 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
เงินกู้หรือหนี้สินอ่ืนที่ผูกพันจะต้องชำระต่อสหกรณ์ อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนวยการ และเมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ  38 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) นำเงินกู้ไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์ และโครงการที่คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติ 

 
11 สามารถปรับเปลีย่นจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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(2) ไม่จัดการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กำหนด 

(3) ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนดติดต่อกันเกินกว่าหกสิบวัน โดยมิได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการดำเนินการ 

(4) จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก เฉพาะ
เกี่ยวกับหนี้สินของตน 

(5) จงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
หรือของที่ประชุมกลุ่มสมาชิกซึ่งตนสังกัด หรือประพฤติ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่า  
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือเสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ลงมติให้สมาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือ
ว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่แจ้งมติของคณะกรรมการดำเนินการให้สมาชิกผู้นั้นทราบ  
โดยมชิักช้า 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่น อุทธรณ์ต่อ 
ผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ 
คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 39 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการอำนวยการ
ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 40 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน  
ภายหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยใน
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
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ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุต้องคำพิพากษาให้ล้มละลายตามข้อ 36 (4) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ 36 (6) (7) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง  
วันสิ้นปีทางบัญชีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้ว
นำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 41 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจำนวนเงิน
ดังกล่าวในข้อ 40 นั้น  ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

กลุ่มสมาชิก 

ข้อ  42 กลุ่มสมาชิก เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และการให้การศึกษาอบรมแก่
สมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึนโดยรวมสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงกันเข้าเป็นกลุ่มสมาชิกได้ 

การจัดตั้ งกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้ งจำนวนกรรมการ 
บริหารกลุ่ม การดำรงตำแหน่ง การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม การพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 
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ข้อ  43 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  44 สมาชิกสมทบ12 สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้อง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยตามสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็น
การประจำ 

ข้อ  45 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับ

สหกรณ ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

ก.  เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกหรือ 

ข.  บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 (2) ที่บรรลุนิติภาวะ 
หรือ 

ค. เป็นผู้ศึกษาในสถานศึกษาสังกัด13 ......................... ทั้งที่บรรลุนิติภาวะและ 
ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ............................. 

(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่ตำบล………..อำเภอ………………….จังหวัด…………………. 
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
    (6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ่ืน 

ข้อ 46 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ 45 (2) 
เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน  
ข้อ 45 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อใน

 
12 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
13 กำหนดได้เฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น ที่อาจรับผูท้ี่ศึกษาในสถานศึกษานั้น เป็นสมาชกิของสหกรณ์ได้   
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ทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วนเมื่อสมาชิก
สมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ  47 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ คนละ................................บาท ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 48 การถือหุ้น  สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความใน
ข้อบังคับ หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

ข้อ 49 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ 

(ก)  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(3) ……………………………………………………….. 
(4) ………………………………………………………. 

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง

และม่ันคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการดำเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
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ข้อ 50 การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ
ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่ขัดกับ ข้อ 49 ทั้งนี้ ประเภทของบริการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการ
ให้บริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 51 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ–นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ  52 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่
ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่
สหกรณ์กำหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็
ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ 57 และข้อ 58 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
อำนวยการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว14ภายในสี่สิบห้าวันในกรณี
ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้
จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไป
สมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 
14 สามารถปรับเปลีย่นจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำ

โดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
(6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 45 

ข้อ 54 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอำนวยการและเมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบ
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 55 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่า

โดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการอำนวยการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว

ข้างต้นให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ลงมติให้สมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว  
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  56 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก 
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการอำนวยการถอนชื่อสมาชิกสมทบรายนั้นออกจากทะเบียน
สมาชิกสมทบ 
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อนึ่งให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกสมทบออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ  57 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (1) (2) (4) และ (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (6) (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่
ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
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ข้อ 58 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 57 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 59 การประชุมใหญ่สามัญ  สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ดังนี้ 
(1)  15ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ โดย

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุม เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กำหนด 

(2)  ประชุมใหญ่สามัญ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 60 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอัน
สมควร  

(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
(3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ ว เพ่ือพิจารณาแผน

ปรับปรุงการดำเนินงานและต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับที่วันที่สหกรณ์ทราบ 

(4) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยคน16หรือผู้แทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
ห้าสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 61 17การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกเกินกว่า………..คน 
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

 

ข้อ  62 18การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 

 
15 เฉพาะสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ กรณีสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ ให้ตัดออก 
16 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 
17 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อนี้ออก 
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(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และให้ดำเนินการเลือกตั้ง
ตามระเบียบของหสกรณ์ 

(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิก
........คนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน  ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งคน ในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจำนวน
ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ  63 19การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ  64 20ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสาม
ในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตาม
จำนวนที่ว่างลงและให้ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทน
นั้นชอบจะอยู่ได ้

ข้อ  65 การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์ มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก21หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้
ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผู้ลง

 
18 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อนี้ออก 
19 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อนี้ออก 
20 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อนี้ออก 
21 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  25 
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

ลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก21หรือ
ผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ  66 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 22ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิก22หรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 67 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิก23หรือ
ผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 66 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง
หนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก23หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก23หรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็
ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก23หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม เมื่อมีสมาชิก23หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 66 
วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 68 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ ์

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

 
22 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 
23 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 
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(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

(6) กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์หรือแผนปรับปรุง

การดำเนินงานของสหกรณ์ 
(8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดำเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
(9) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ 
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(13) กำหนดรูปการ ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิ กตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ใดเป็น
การเฉพาะ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

ข้อ  69 24คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการจนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 
จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น และให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการดำเนินการ 

 
24 เฉพาะสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ กรณีสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ ให้ตัดออก 
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ข้อ  70 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีก.……….….25(ตัวอักษร) คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อย...........(ตัวอักษร) คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่ าวหรือด้านอ่ืนตาม 
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด26 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทำโดยวิธี .............27 และให้กรรมการดำเนินการ
เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง 
และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อ 71 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม28 

  (6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรง
ตำแหน่งนั้น 

 
25 ระบุจำนวนที่แน่นอน เช่น สิบสีค่น  
26 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขนาดเล็กกำหนด
อย่างน้อย 1 คน สหกรณ์ขนาดใหญ่กำหนดอย่างน้อย 3 คน)   
27 ระบุวิธีการ เช่น วิธีการลับ หรือ วิธีการเปิดเผย ให้ชัดเจน เพียง 1 วิธี เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อข้องในการปฏิบัติในแต่ละปี 
28 ตามความในมาตรา 52 (5) (6) และ (7) แก้ไขโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
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(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดี
ในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย29 

(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน
จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าว
แล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี30 

(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน30 

(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย30 
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง30 
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 

หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี30 
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของ

บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น30 

(14) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

ข้อ  72 อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการดำเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 
29 ที่ประชุมใหญ่สามารถมีมติให้เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซ่ึงกำหนดเกินกว่าที่มาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ สามารถกระทำได้ ตามคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดง  
ที่ 157/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และไม่มีการอุทธรณ์ 
30 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขน าดเล็กให้
กำหนดตั้งแต่ข้อ 71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (14) ส่วนข้ออื่น ๆ จะพิจารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้ กรณีสหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถ
กำหนดได้ทุกข้อ) 
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(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดำเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ 

ระเบยีบ มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ดำเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดำเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

 

ข้อ  73 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการ
ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

31กรณีตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ในตำแหน่งประสงค์
จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเดิมของตน
เสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคแรกมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 74 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือ

ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

    (4)  มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71  
(5) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม (7) 
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก 

 
31 กรณีสหกรณ์ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการไว้ลว่งหน้าควรกำหนดข้อความดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ หากไม่ประสงค์รับ 
    สมัครล่วงหน้า สามารถเอาออกทั้งวรรคได้ 
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ข้อ 75 ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (6)) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่
ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการ
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว  เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนขึ้นทำหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เทา่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 76 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มี  
กิจธุระ   แต่จะต้องมีการประชุมกันทุก ๆ สามเดือนเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้  และแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ทราบ และในกรณีที่เป็น
การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ หรือเรื่องที่สำคัญอ่ืน ๆ  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริม สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  77 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
กับท้ังในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล32 

 
32 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขนาดเล็กให้
กำหนดตั้งแต่ข้อ 77 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) และ (30) ส่วน
ข้ออื่นๆจะพิจารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้ กรณีสหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถกำหนดได้ทุกข้อ) 
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(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์32 

(3)  จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดย
อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้
มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ32 

(4)  กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด32 

(5)  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ32 
(6)  กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง

รวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์32 

(7)  กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ32 

(8)  พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความ
จำเป็น32 

(9)  กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้32 

(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์เสนอเรื่องอุทธรณ์ของ
ผู้สมัครที่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(11)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ ์

(12)  กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินประจำปี
และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(13)  เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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(14)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 33หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณใ์ห้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(15)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง  หรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

(16)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(17)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี  เอกสารต่าง ๆ  และ

บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ ์
(18)  เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการ

เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด  และองค์กรอื่น 
(19)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
(20)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย หรือ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 

(21)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน   
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(22)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

(23) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
(24) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(25)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนด

ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(26)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประณีประนอม 

ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(27)  พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดั งระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ ์
(28)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และ

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอ่ืน 

 
33 ให้คณะกรรมการดำเนินการไดก้ลั่นกรอง แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 16 (4) แก้ไขโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์  
และองค์การนั้นกำหนดไว้ 

(29)  ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกัน
ในฐานะส่วนตัว 

(30) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 78  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการ
หรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 

ข้อ 79 คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
จากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน ..…......คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 

คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการอำนวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น 
ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก  และสมาชิกออกจากสหกรณ์   
ตลอดจนการดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน   การจ่ายเงิน   การสะสมเงิน  การฝากเงิน  หรือการ   
เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(3) ควบคุมดูแลจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(4) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(5) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ ์

(6) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมัต ิ

(7) พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์   เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(9) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ  81 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จาก
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน…………คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการ  มิให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง

คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง

ครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  82 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กูใ้ห้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด

ชำระหนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัด
ชำระหนี้ตามข้อ 71 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน 

ข้อ  83 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน………………คน โดยให้มี
ตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ าที่ กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการ  
นัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ  84 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ 
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  37 
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดำเนินการในการ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกและเยี่ยมเยียน
สมาชิกเป็นครั้งคราว 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและ
นอกประเทศเพ่ือนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม 

ข้อ  85 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการอาจมี
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ34 

ข้อ 86 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 35ให้คณะกรรมการดำเนินการ
แต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน...............36(ตัวอักษร) คน โดย
มีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 

 
34 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอาจประกอบด้วยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการอนุกรรมการ 
(ไม่นับรวมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเข้าเป็นองค์ประชุม) 
35 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ( สหกรณ์ขนาดเล็กจะ
พิจารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้) 
36 กำหนดจำนวนที่แน่นอน เช่น สามคน ห้าคน   
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ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ข้อ 87 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 37ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติ 

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ

โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ 88 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน 38ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน...............  39(ตัวอักษร) คน และต้องไม่มี

 
37 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขนาดเล็กจะ
พิจารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้)   
38 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการ

ลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง หรือมีเงินลงทุนน้อยกว่า 1 พันล้านบาท จะพิจารณากำหนดเพ่ิมเติมก็ได้)   
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กรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยมีตำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ข้อ 89 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน 40ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมี
อำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
(5)   รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
  (6)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 
39 กำหนดจำนวนที่แน่นอน เช่น สามคน ห้าคน   
40 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการ

ลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรอืนหุ้นและทุนสำรอง หรือมีเงินลงทุนน้อยกว่า 1 พันล้านบาท จะพิจารณากำหนดเพ่ิมเติมก็ได้)   
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ประธานในที่ประชุม 

ข้อ  90 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณ ะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุม
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ  
ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหน่งประธานกรรมการให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  
เป็นประธานในทีป่ระชุมเฉพาะคราวนั้นหรือจนเสร็จการประชุม  

ข้อ 91 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม
และออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได ้

ข้อ  92 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ   ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียง  
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2)  การควบสหกรณ์ 
(3)  การแยกสหกรณ ์
(4)  การเลิกสหกรณ ์
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การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้กำหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อกำหนดนั้น 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได ้

รายงานการประชุม 

ข้อ 93 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุม  เลขานุการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวัน 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ 

ข้อ  94 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(12) และ (13)41 หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการ
ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนด
ไว้ในข้อ 96 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้างการกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของ
ผู้จัดการ 

ข้อ 95 การดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการได้สองวิธี คือ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง
หรือไมมี่กำหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ 

 
41 กำหนดให้สอดคล้องกับข้อ 71   
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ข้อ 96 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ า
เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกตามลำดับ และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
เงินสะสม  และเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น การออกสมุดประจำตัวสมาชิกแจ้งยอดจำนวนหุ้น 
จ่ายคืนเงินสะสม จ่ายคืนเงินค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ ์

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน 

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของ

สหกรณ์รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ 

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญอ่นุมัต ิ

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 
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(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกำหนด 
(18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำ

ประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของ

สหกรณ์มอบหมายให้หรือตามที่ควรกระทำ  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  97 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์กำหนด 
                             (4)   อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงกำหนด
ก่อน และให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ ์
  (5)   ถูกเลิกจ้าง 
  (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ  98 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการลาออกนั้น 

ข้อ  99 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ 42ภายในห้าปี นับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะจะ

 
42 สหกรณ์ใดจดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า 5 ป ีสหกรณ์ควรจ้างผู้จัดการ และแก้ไขโดยยกเลิกข้อนี้   
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จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการมอบหมาย 
งานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 100 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ43 ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 101 การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้ เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน
และหนี้สิน ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 102 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
ข้อ 71 (1) (2) (3) และ (4)44 หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้   
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  103 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
จำนวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่
ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และจะต้องแสดง
ไว้ในรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ

 
43 โปรดตรวจสอบตำแหน่งที่ปรากฏในข้อนี้ ให้สัมพันธ์กับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับการทำงาน หรือระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ฯ   
44 กำหนดให้สอดคล้องกับข้อ 71   
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ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
จำนวน………45(ตัวอักษร) คน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน .......... 45(ตัวอักษร) คนต่อคณะ หรือหนึ่ง
นิติบุคคล 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์ประกาศขั้นตอนและ
วิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดเพ่ือนำเสนอชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับ
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวน .... คน หรือ คณะ หรือ หนึ่งนิติบุคคล46 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 107 (2) (3) (4) หรือ 
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ 106 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้  
มีกำหนดเวลา.........47 ปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม ่

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
45 ระบุจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่แน่นอน แต่ไม่เกิน 5 คนหรือ 1 นิติบุคคล (สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องกำหนดผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์อย่างน้อย 3 คน)   
46 ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองสัมพันธ์กับข้อ 104 เช่น กรณีเลือกผู้ตรวจสอบกิจการเป็นคณะ ให้กำหนดผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเป็นคณะ เป็นต้น 
หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกตั้งหรือกำหนดค่าตอบแทนสหกรณ์ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบกิจการจะเป็น
รายบุคคล หรือ คณะ หรือ นิติบุคคล (ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  
47 ระบุจำนวนปีให้ชัดเจน และต้องไม่เกิน 3 ป ี

 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  46 
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่ง 

ข้อ 107 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

วันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
ข้อ 108 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ

ดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการ
ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  
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(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 

(6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย48 

(6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง 
และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการ
วางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 

(6.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  
ด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถ 
ชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้าน
สินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้อง
อยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

(6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
48 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 (สหกรณ์ขนาดเล็กจะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้)   
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49กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ
บกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการและนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 109 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา เข้า
ร่วมประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่ง
สําเนารายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ข้อ110 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการกรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ 
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ 111 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
(1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจงตอบ 

ข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ทุกครั้ง 
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(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้  
การดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 112 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป

ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น 

กรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ  
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุข้อความ  
ที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ 
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ
หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้และให้ผู้เกี่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติ 

หมวด  12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 113 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์

(2)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

(3)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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(4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์

(5)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

(6)  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 

(7)  ระเบียบว่าด้วยสมุดประจำตัวสมาชิก 

(8)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

(9)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 

(10)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(11)  ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ 

(12)  ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 

(13)  ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ 

(14)  ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 

(15)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้ และระเบียบตาม (13) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

 

ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

ข้อ 114 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก   
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 14 และข้อ 113 (4) (5) แต่มิได้
รับชำระตามเรียกให้คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ  115 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำ
วินิจฉัยนั้น 

ข้อ  116 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรกให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
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ข้อ 117 การจำหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชี
โดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และ
ชำระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระบัญชี
จ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26 (2) 

เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์ 
หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 26 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 118 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย 

 

 

 

 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  119 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้
ใหม่ตามข้อบังคับนี้50 
 

 
50 ใช้สำหรับมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่สหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ให้ตัดออก   
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