
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
พ.ศ. 2551 

----------------------- 
 
 ตามมติของท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด เมื่อวันท่ี  20   เดือน  
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับ สหกรณเสียท้ังหมดและใหใชขอบังคับฉบับนี้
แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี ้
 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  พ.ศ.2551” 
 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน  ใหยกเลิกขอบังคับ
สหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับท่ีใชบังคับนับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช 
 “สหกรณ”  หมายความถึง   สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 “สมาชิก”   หมายความถึง  สมาชิกของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 “สมาชิกสมทบ”  หมายความถึง  สมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความถึง  คณะกรรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ 
  จํากัด 
 “ผูจัดการ”   หมายความถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 “เจาหนาที่”   หมายความถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
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ขอบังคับ 

 

สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
พ.ศ. 2551 

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

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ 1   ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
 ชื่อ สหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 

 THAILAND  TOBACCO  EMPLOYEE  SAVINGS  COOPERATIVE  LTD.  

 ประเภท สหกรณออมทรัพย 
 ที่ตั้งสํานักงาน  (ใหญ)ณ สํานักงานใหญโรงงานยาสูบ  เลขที ่ 184  ถนน  พระราม 4 แขวง   คลองเตย 

 เขต   คลองเตย    จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
  

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจงใหนาย
ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของ
สหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 
ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
                            1. ตัวอักษรยอตรงกลางสีดําวา ร.ย.ส. เปนรูปสามเหล่ียม โดยมีตัว ร. อยู 

                                           ดานบน ย. และ ส. อยูต่ําลงมา ดานซาย-ขวาตามลําดับ 
    2.  มีรัศมีอยูดานบน 
    3.  ขอความดานลางเปนช่ือของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
    4.  ตัวอักษรยอมีสีเขียวตองออน 
    5.  รัศมีสีเหลือง 
    6.  ช่ือขอความวาสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด มีสีฟานํ้าทะเล 
    7.  อักษรยอ ร.ย.ส. หมายถึงโรงงานยาสูบ 
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หมวด  2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2 วัตถุประสงค    สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ   รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน 
 ม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(5) รวมมือกับสหกรณอื่น  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร  ชุมชน  
 ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3 อํานาจกระทําการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปน้ี  

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
(5) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(7) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก 
 กิจการของสหกรณ 
(8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(10)  ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(11) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 กําหนด 
(12) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(13) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(14) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(15) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล 
 อื่นใด 
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(16) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชา
หรือใหเชา เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ  ขายหรือ
จําหนาย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ดวยวิธีอื่นใด  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิก
หรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ 4 ที่มาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 
ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมงของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมงตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา 
และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากนายจาง ตามขอ 32(2) โดยคํานวณจากจํานวน
เต็มที่ยังไมไดหักภาษีเงินได 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือน    ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  
หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวน
หุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระ

หน้ีแกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 

ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน      การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน สําหรับพนักงานรายเดือนสวนพนักงานรายวัน  และ
พนักงานรายช่ัวโมงที่ไดรับคาแรงรายสองสัปดาห  ใหหักคาแรงสัปดาหสุดทายของเดือน 
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  เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน 

ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน   
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน       สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาแปดสิบส่ีเดือน หรือ
เปนจํานวนเงินไมนอยกวาหน่ึงแสนบาทและไมมีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  หรือลดจํานวนการ
ถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 9 การแจงยอดจํานวนหุน      สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด  4 
การดําเนินงาน 

ขอ 10 การรับฝากเงิน      สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณ 

  ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

  ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 
ขอ 11 การใหเงินกู   เงินกูน้ันอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอื่น  

  การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

  ขอกําหนดตาง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู     
หลักประกันสําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู   การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู   การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู  
การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุน 
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12 ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
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ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ให
เงินกูน้ัน 

ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน   และมีความ 
 ประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ     ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย  เพื่อการอันจําเปนหรือ 
 มีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตาม 
 ระเบียบของสหกรณ 
(3) เงินกูพิเศษ    เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อสงเสริมฐานะ

ความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดําเนินการ
อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยาง
ของเงินกูประเภทน้ี   ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ    และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14 ดอกเบี้ยเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก  ในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู     ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

  ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
ส้ินเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ  
เรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกูมิได 
 จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   หรือ 
 ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

         ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ
หน้ีน้ันโดยส้ินเชิงได  เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู  ตามที่ผูกูไดทําหนังสือใหไวตอสหกรณก็ได 
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ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะ
ขอโอนหรือยาย  หรือลาออกจากงานประจําตามขอ 32 (2)  จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระ
หน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ  44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่

กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  ภายใตกฎหมาย
วาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
ขอ 18 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับป

หน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 

  ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม  หรือ
การคํ้าประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน     สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใช เปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ    
เห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
ขอ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ      การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี 
  หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซ่ึงสหกรณเปน  

ผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรอง
ประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายหรือ
ผูจัดการ   รวมกันไมนอยกวาสองคน 

  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวในวรรคแรกขางบนน้ีจะตองลง
ลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  เช็ค  ใบส่ังจายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณน้ัน   ตองประทับตราของสหกรณ  (ถามี)  เปนสําคัญดวย 

ขอ 21 การเงินของสหกรณ    การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ทั้งน้ี  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ     ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 

  ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่นที่ไม
เกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน  และ
การลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

  ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

  วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันที ่31  ธันวาคม  ของทุกป 

ขอ 23 การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุม
ใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

  อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ      ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน  สมุดรายงาน
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

  ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่จดทะเบียน 

  ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  นอกจากจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
 
 

ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณแตงตั้ง 

           /  -  8  - 
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ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ    นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  

ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอื่น   ผูตรวจสอบกิจการ   ผูจัดการ   เจาหนาที่   หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน  หรือ
รายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

  ทั้งน้ี  ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคํา
ช้ีแจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน     ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานน้ันกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 
 

ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป    เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

  กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน    ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร
ไดดังตอไปน้ี 

(1) เปนเ งินปนผลตามหุนที่ ชํ าระแลวใหแกสมาชิก แตตองไม เกินอัตราที่กํ าหนดใน    
กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลตาม (4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินที่
จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของ
เดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน  
สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจทีส่มาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแต
สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉล่ีย
คืนสําหรับปน้ัน 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มี

อยูในวันส้ินปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อ
จายเปนเงินปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบของ
สหกรณ 
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(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ 
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบ

ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ทุนสํารอง 
ขอ 29 ที่มาแหงทุนสํารอง      นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ันเปน
ทุนสํารองของสหกรณ 

  อน่ึง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ
ความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

  กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม
ขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน 
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

  ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี  
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ 31 สมาชิก     สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
(1) ผูที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระคาหุน    
    ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและไดชําระคา  

หุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก.  เปนพนักงานประจํา หรือลูกจางประจํา ของโรงงานยาสูบ  
ข.  เปนเจาหนาที่ประจําของสหกรณ หรือลูกจางประจํา ของสหกรณ  
ค.  เปนคณะกรรมการอํานวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
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ง.  เปนพนักงานประจําของสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร  
จ.  สมาชิกซ่ึงไดออกจากงานประจํา โดยไมมีความผดิ แตประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณตอไป 

(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก     ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซ่ึง
ประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี  ผูบังคับบัญชา
ของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองคนหน่ึงรับรอง  แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการฝาย
ข้ึนไปก็ไมตองมีผูรับรอง 

  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 32  ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได   ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา
ใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือผูสมัครรองขอก็
ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด    มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก  
ในกรณีดังวาน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก 

ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา     ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ
หาสิบบาท  สําหรับสมาชิกผูที่เคยออกจากสหกรณไปแลวกลับเขามาเปนสมาชิกใหมอีกครั้งที่สอง  ตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  คนละหน่ึงรอยบาทสวนสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ  ตั้งแตสองครั้งข้ึนไป  
และกลับมาสมัครเปนสมาชิกใหมอีก  ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  คนละสองรอยบาททุกครั้งที่
สมัครเขาเปนสมาชิกใหม    คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 35 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก    ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

     (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
   (1) เขาประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
   (3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ     
        (4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
        (5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของสหกรณ 

  (ข) หนาที่ของสมาชิก  มีดังน้ี 
        (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
        (2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
        (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
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   (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
        (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปปฏิบัติงานประจําในสังกัดอื่น  และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งข้ึนในสังกัดน้ัน  หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและ
เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน  เงินกู  และ
เงินฝาก  (ถามี)  ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น     สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซ่ึงเปนพนักงานของโรงงานยาสูบ 
และสมัครใจจะโอนมาเปนสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น  ซ่ึงยายหรือโอนมาในสังกัดตามขอ 
32 (2) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เม่ือไดปฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33  
ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนให
สหกรณน้ีเสร็จส้ินแลว  

  การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ   ชื่อสกุล  สัญชาติ  และที่อยู    สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือ
สกุล สัญชาติและที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 
ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เพื่อใหเปน

ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายน้ันมอบใหสหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวาน้ี
ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

  ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ก็ตองทํา
เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

  เม่ือสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยู
ในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ 45 และ
ขอ 46 

  ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคํา 
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  ขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจดัทําใหสหกรณถือไวไมมี

ตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ
ทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ       ภายใตขอบังคับขอ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ  ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41 การลาออกจากสหกรณ       สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

  คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความ
ในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 42 การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี โดยมิไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
      ดําเนินการกําหนด 
(5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด

นัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือจะกอ

ความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันใน
หน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณหรือ  
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 ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต 
แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการ
ใด ๆ  

  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา   สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน
น้ีและไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดใน
ขณะน้ันแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

  สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

ขอ 43 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุ
ใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

  อน่ึง  ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซ่ึงเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 

ขอ 44 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําโดยไมมีความผิด     สมาชิกที่โอนหรือยายหรือ
ออกจากงานประจําโดยไมมีความผิดตามขอ 32 (2)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตายหรือเปนคนไร
ความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจากสหกรณดวยก็ให
ถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจาก
สหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ    ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) น้ัน  สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึง
ออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่
ออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกน้ัน
ดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  
สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

  ถาในปใด  จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได
โอนหรือยาย หรือออกจากงานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปน
พิเศษ 

  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงิน
ปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณ  คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมี 
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เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงิน
ปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

  ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิก  ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจาย
คืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว  นํามาเฉล่ียโดยใชจํานวน
หุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 
                เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ
มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ       ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ขอ 45 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

ขอ 47 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวน
เงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 48 สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิก
สมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 32  ในกรณีที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจะตองไดรับคํา

ยินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงไดแก คูสมรส บิดามารดา บุตรของสมาชิก 
อดีตพนักงานยาสูบ ที่ออกจากงานประจําโดยไมมีความผิด  ชาวไรผูปลูกใบยาสงใหโรงงาน
ยาสูบ   และพนักงานประจํา หรือลูกจางที่มีคุณสมบัตติามขอ 49 (3)    

                     (3)   กรณีเปนนิติบุคคล  หรือคณะบุคคล  ไดแก  โรงงานยาสูบ  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  สมาคม   
 สโมสร  สหภาพแรงงาน  และชมรมฯ  ซ่ึงสังกัดโรงงานยาสูบ 

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
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ขอ 50 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ        ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวาสองคนรับรอง    เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 49 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขา
เปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
และคาหุนทุกเดือน  กรณีนิติบุคคลผูแทน ของนิติบุคคลตองยื่นใบสมัครตามที่สหกรณกําหนด  กรณีคณะบุคคล 
สมาชิกของคณะบุคคลแตละรายตองยื่นใบสมัครตามที่สหกรณกําหนด และใหถือหุนไดไมเกินกวาหน่ึงหม่ืนหุน  เม่ือ
สมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 51 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ    ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหาสิบบาท    คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ 
จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 52 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ   

(1) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
(ก) ใหไดรับเงินกู ตามระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูเงินของสมาชิกสมทบ 
(ข)   รับฝากเงินกับสหกรณไดตามระเบียบฯ วาดวยการฝากเงินของสหกรณ 
(ค)   ใหไดรับบริการทางวิชาการทางสหกรณ 
(ง)   ใหไดรับสวัสดิการ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด   

               (2)   หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
(ก)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(ข)  เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(ค)  สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(ง)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(จ)  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

(3) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ี 
(ก) ไมนับเปนองคประชุม 
(ข) ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณ 
(ค)   ไมมีสิทธิออกเสียง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ 53 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ      สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
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(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 49 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 54 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได  
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 55 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

ขอ 56 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ      สมาชิกสมทบมีการ
เปล่ียนแปลงในเรื่องช่ือ  ช่ือสกุล  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการ
เปล่ียนแปลง 

ขอ 57 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ      สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายน้ันมอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้ง
ผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

  ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ตองทํา
เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

  เม่ือสมาชิกสมทบตายหรือเลิกกิจการ  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
กอนทราบ  และสหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่
ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  
ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ  58  และขอ  59 

  ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรกยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ  ภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือเลิกกิจการไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการออก
ใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายหรือเลิกกิจการไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนหรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไว
ไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ
ทั้งส้ิน 
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ขอ 58 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (1) (2) (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ ใหกอน
คาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปน
ผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกน้ัน   หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผล
และเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะ
เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบีย้น้ันสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

  ถาในปใด  จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  53 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงิน
รับฝาก  เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย     
ลมละลาย 

  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน 
เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณ  คืนใหภายในเวลาอัน 
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน  
ภายหลังวันส้ินป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

  ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิกสมทบ  โดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดยใช
จํานวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว  ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูล 
คาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5     
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 59 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
สมทบตามขอ 58  น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 60 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 
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  ขอ 61  การประชุมใหญสามัญ       ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกัน เปนการประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมาย 
การทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

  การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงครั้งภายใน
หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 62 การประชุมใหญวิสามัญ      คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ   หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวน
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา    แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

  สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 
ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได  และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 63 การแจงกําหนดการประชุมใหญ        เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราวใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน
เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน   แตถาการประชุมน้ันเปนการ
ดวน   อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร   ทั้งน้ี  ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลง
ลายมือช่ือในหนังสือน้ัน  และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  
ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย 

ขอ 64 องคประชุมในการประชุมใหญ      การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนทั้งหมดหรอืไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดย สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได  
แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม  หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 

  ในการประชุมใหญ  สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 65 การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง         ในการประชุมใหญของสหกรณถาสมาชิกแลวแตกรณีมา
ประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งหลังน้ี   ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีสมาชิกแลวแตกรณีมา
ประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปน
การประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุม
ตามที่กลาวในขอ  63  วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 
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ขอ 66 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ        ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่

เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  และวินิจฉัยขออุทธรณของ

ผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ  
 และผูตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 
(9) กําหนดคาเบี้ยเล้ียง   คาพาหนะ   คาเชาที่พัก   และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 
 กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที ่
 สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ 
 ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 67 คณะกรรมการดําเนินการ         ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

  ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึง
หรือหลายคน   เลขานุการคนหน่ึง  และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง   นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบ 
โดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

  หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
 ฐานทุจริตตอหนาที่ 

อื่น ๆ 
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(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
 ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง 
 บัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึน 
 จากการกระทําของตนเอง 
(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

(7)   ผูมีสิทธิไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการสหกรณ ตองเปนสมาชิกของสหกรณที่ไดสงเงินคา     

      หุนรายเดือนแลว ไมนอยกวาสิบสองงวด รายเดือน  

ขอ 68 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
 (ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ 
     ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน 
    วัตถุประสงคของสหกรณ 
 (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
 (4) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ  
    ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

 (ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 (1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน 
    กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
 (2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
 (3)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 
     ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

 (ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
 (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
 (3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณ ี
 (4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ   
    ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

 (ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให 
    เปนไปโดยถกูตองเรียบรอย 
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(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ   
    ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

ขอ 69 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง       คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับ
แตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตาํแหนงเปน
จํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนง
สลับกันไปทุก ๆ ป 

  เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม   แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบ
วันนับแตวันครบวาระ 

  กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง

ใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 70 คณะผูจัดตั้งสหกรณ  เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ   จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง 

ขอ 71 การพนจากตําแหนง        กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด   
ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก   โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ    หรือลาออกตอที่ 
 ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

  ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

  กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ 

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 
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 ขอ 72   ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ        ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว

ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 71 (7) ) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา
จะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  
นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  ตามความในวรรคกอน
น้ันเปนตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหนาที่แทนช่ัวคราว  จนกวา
จะมีการเลือกตั้งใหม 

  กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ 73 การประชุมและองคประชุม      ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

  ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ 
ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 74 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ        คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ กับทั้งในทางอัน
จะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก 
 ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ  
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงานประจําปแสดงผล 
 การดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ  ตลอดจนควบคุม  

ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
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(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น 
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   

ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาที่สหกรณ   ตลอดจนสอดสองดูแล

โดยทั่วไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ  

สมาชิกและผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนให

ตามที่เห็นสมควร 
(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความหรือ

มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ   และออกเสียง

ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอื่น 
ซ่ึงสหกรณน้ีเปนสมาชิก ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ  และองคการน้ันกําหนดไว 

(19) คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะ    
      สวนตัว 
(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 75 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรือ
งดเวนการกระทําการ   หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของ
สหกรณ   หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 
ขอ 76 คณะกรรมการอํานวยการ        คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  จาก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนหาคน    โดยใหประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และ 
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เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

  ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

  คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

  ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ
หน่ึงครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

  ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

  ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ขอ 77 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ       ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังของ
สหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให
เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน
อยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัต ิ

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 
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ขอ 78 คณะกรรมการเงินกู        คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ จํานวนหาคน  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง    นอกน้ัน
เปนกรรมการ 

  คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  ซ่ึงตั้ง         
คณะกรรมการเงินกูน้ัน 

  ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปน
อยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู   ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

  ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู   ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ขอ 79 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู        ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณรวมทั้งขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือ

เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ี

เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ 80 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ       คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวนหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 

  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

  ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุม
กันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

  ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงาน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ขอ 81 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ      ใหคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณในสวน
ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชนรวมทั้งผลงานของ
สหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและนอก         

ประเทศ  เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก
สมาชิกตามความเหมาะสม 

ขอ 82 คณะอนุกรรมการ        ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ัง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 83 ประธานในที่ประชุม       ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคน
หน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

  ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในที่ประชุม  ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

  ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวน้ัน  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
ขอ 84 การออกเสียง       สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงใน

ที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไมได 
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  ถาปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ันผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูน้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ัน
ไมได 

ขอ 85 การวินิจฉัยปญหา       เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ   หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขาง
มาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณี
ตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ 
(3) การควบสหกรณ 
(4) การแยกสหกรณ 
 

รายงานการประชุม 

ขอ 86 รายงานการประชุม      ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 
แลวแตกรณี  อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 87 การจางและแตงตั้งผูจัดการ        คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซ่ือสัตยสุจริต   มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดยตอง
ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  67 (1) (2) (3) (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปน
หลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

  ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด
ไวใน  ขอ 89  เปนลายลักษณอักษร 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก  การแตงตั้งหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการ
สหกรณ 

ขอ 88  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ          สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได 

ขอ 89  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ        ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปน้ี 



~ 

 

-  28  - 
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน

สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตาม
ขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวนการ
ถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอมกับ

แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ 
(7) รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย 

(8) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน  
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน 

(10) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัต ิ

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา 

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
(14) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของสหกรณให

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
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(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการกําหนด 
(19) คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะ 
      สวนตัว 
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ  90  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ       ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ 
อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 
(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา  ไดกระทําการ 
      หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก 
      ประชาชนหรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ                   

ขอ  91  การลาออก        ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการ      

ลาออกน้ัน   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ  92  การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ      ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงตั ้งผูจัดการ   หรือสหกรณยังไมอยู ในฐานะที ่จะจัดจางเจาหนาที ่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได  ให 
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เห็นสมควร 

ขอ  93  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ       ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด 
ดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือผูชวย   
ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ  94 การเปลี่ยนผูจัดการ      ในกรณีที่มีการเปล่ียนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจน จัดทํา
งบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ  95 เจาหนาที่ของสหกรณ      นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่น   ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  67 (1) 
(2) (3) (4)   ทั้งน้ี   ตามระเบียบของสหกรณ   ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
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หมวด  11 
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ  96  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์      คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิ
มีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิไดจํานวนไมเกินหาคน   เพื่อใหความเห็นแนะนําใน
การดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ   ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ  97 ผูตรวจสอบกิจการ       ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปน
การประจําป   จํานวนหน่ึงคน   หรือหน่ึงนิติบุคคล 

  ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน           
ผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ 98  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ      ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงป
ทางบัญชีสหกรณ   ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม   ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

  ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน   อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า 

ขอ  99  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ          ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ  การ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี   คือ 

 
(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน  
     ทั้งปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมิน 
     ผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ  ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง  
     วิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกัน        
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   
     ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  หรือกิจการ      
     อื่น  ๆ   เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ตอคณะกรรมการดําเนินการในการ 

ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป  แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
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หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข       

โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวยก็ได 

ขอ  100  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ      หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ 
สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช  
คาเสียหาย   อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

                                    ผูตรวจสอบภายใน 
 
ขอ  101  คณะกรรมการสหกรณ       อาจแตงตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีความรูความชํานาญดาน

การบัญชี การเงิน การรับจาย การพัสดุ และทรัพยสิน  คนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูตรวจสอบภายในของสหกรณ เปน
การประจําป พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทน 

ขอ  102 ผูตรวจสอบภายใน             อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ 
ขอ  103 ผูตรวจสอบภายในมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่

สหกรณ ในดานการบัญชี การเงิน การรับจายเงิน การพัสดุและทรัพยสิน     ดังน้ี 
  (1)  กําหนดแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
  (2)  ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค หรือวิธีการ 
       ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
       การควบคุมภายใน ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคการตรวจสอบระยะเวลา 
  (3)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  และบัญชีการ 
       บริหารพัสดุและทรัพยสิน  การบริหารงานดานอื่น ๆ  ของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  
       ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําส่ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 
  (4)  ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  
       ประสิทธิผลและประหยัด 
  (5)  ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหาร การเงินและบัญชี การ 
       บริหารพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่น ๆ วาเจาหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่และความ 
               รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม 
  (6)  เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานของสหกรณ เปนไป 
       อยางถูกตองมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดยิ่งข้ึน 
  (7)  เสนอแนะวิธีปองกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน และทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ 
  (8)  ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอสังเกตของผูตรวจสอบกิจการ 
  (9)  การตรวจติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินตามขอทักทวงและขอสังเกตของผูตรวจสอบ 
       กิจการ 
  (10) การตรวจสอบเฉพาะกิจการตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ส่ังการ 
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  (11) ตรวจสอบและวิเคราะหงบการเงินรายรับ-รายจายประจําเดือนและประจําปงบประมาณที่ส้ินสุด 
       ลง สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
  (12) ตรวจสอบงบเดือนใบสําคัญของสหกรณ 
  (13) เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบตลอดปทางบัญชีของสหกรณ  ตอคณะกรรมการดําเนินการ 
        สหกรณ   ภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 
  (14)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของเจาหนาที่สหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

         มอบหมาย 
  ใหผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณกําหนด  เพื่อช้ีแจงหรือรายงานตอที่ประชุม 
  

หมวด  12 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ  104  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ         จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก

พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เม่ือมีการพิจารณา

เรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเ นินการสหกรณ    ซ่ึงมีกรรมการดํา เนินการ 
มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน   โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ันให 
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม  แตถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลงลายมือช่ือทํา
หนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ   กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ยอม
ทําได   โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน   พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน   
แลวแตกรณ ี

(4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัดกับ
กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไข
ขอความน้ัน   แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ     
คําส่ังใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช  และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัต ิ

หมวด 12 
ขอเบ็ดเสร็จ 
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ขอ 105 ระเบียบของสหกรณ         ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ      
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(10) ระเบียบอื่น ๆ   ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมีเพื่อสะดวก  และเปน 
     แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

          เฉพาะระเบียบใน  (1) (2) (4)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับ 
ได    สวนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริม
สหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 106 การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย      ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก  หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 104 (3) (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี   
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 107  การตีความในขอบังคับ        ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา
น้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ  108  ทรัพยสินของสหกรณ         การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก   ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกซ่ึงมา 
ประชุม 

ขอ 109  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก       เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ    ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหน้ีสิน
อื่น ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ   ดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 28 (2) 



~ 

 

      -  34 - 
 เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิทีส่หกรณ 

หาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  28 (4) ในปน้ัน 
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น   หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม 

มตขิองที่ประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ   ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 110 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว       ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ  มาใชเปนสวน
หน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 111 นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ       ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีถือใช 
และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหถือใชตามระเบียบน้ันไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 
 
 
       ลงช่ือ………………………………………………………ประธานกรรมการ 
                     (นายมงคลวัจน  รุหานนท) 
 
 
       ลงช่ือ………………………………………………………เลขานุการ 
                     ( นายศุภรัตน    แทนสงา        ) 
 
 
เหตุผล    ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน 
   เพื่อเปนการคลองตัวในการปฏิบัติงาน   ทั้งน้ี   เพราะสภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง 


