
 
 

        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
         Samutsongkhram Public Health Savings and Credit Cooperative Limited 

       31 ซอยบางประจัน ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
        โทร.0 3471 8540   โทรสาร 0 3471 8540    

 
 

ที่ สอ.สธ.สส.0075/ว 209 
 

20 กรกฎาคม 2563 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
                    2. (ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
              

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 39 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 ก าหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 ตามความในข้อ 63 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 ข้ึน ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.       
เป็นต้นไป ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม      
ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ   
เข้าประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่งถ้าองค์ประชุมไม่ครบ 
(สมาชิกอย่างน้อย 100 คน) จะไม่สามารถเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 ได้  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อไปด้วย. 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล) 
   เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 39 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทร. 08 2981 4230 
ผู้รบัผิดชอบ นางสาวนัยรัตน์  โพธิลังกา  เบอร์โทร 09 2364 2954 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าป ี2563  
สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด 

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 
ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรทัธาสมทุร อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  รายงานผลการด าเนินการสหกรณ์ (รอบ 6 เดือน) 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

3.1 การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด 
3.2 การพิจารณาออกใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามหนังสือ

              กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัการออกใบเสรจ็รบัเงิน 
     ของสหกรณ์ฯ) 
3.3 การพิจารณาจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 4.1 ความคืบหน้าการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอ่สร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ 
 4.2 ………………………………………………………………………………… 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

       

3.1 การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์    
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ข้อความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแก้ไข 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
 

ข้อความเดิม   ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

พ.ศ. 2557 
 

หมวดท่ี 1 
ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งส านักงานและตราสหกรณ์ 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภท ท่ีตั้งส านักงานและตรา
สหกรณ์ 

ชื่อ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด 

Samutsongkhram Public Health Savings   
and Credit Cooperative Limited 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ท่ีตั้งส านักงาน เลขที่ 31 ซอยบางประจัน 

ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม      
จังหวัดสมุทรสงคราม รหสัไปรษณีย์ 75000 

ท้องที่ดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการ พจิารณาเห็นสมควรโดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบและให้ปิดประกาศ 
ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการ
สหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งทอ้งทีส่หกรณ์ตั้งอยู่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน และให้ดําเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
ด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
พ.ศ. 2563 

 
หมวดท่ี 1 

ชื่อ ประเภท และท่ีตั้งส านักงานและตราสหกรณ์ 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภท ท่ีตั้งส านักงานและตรา
สหกรณ์ 

ชื่อ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุข 
สมุทรสงคราม จํากัด 

Samutsongkhram Public Health Savings   
and Credit Cooperative Limited 

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ท่ีตั้งส านักงาน เลขที่ 31 ซอยบางประจัน 

ตําบลแม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม      
จังหวัดสมุทรสงคราม รหสัไปรษณีย์ 75000 

ท้องที่ดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการ พจิารณาเห็นสมควรโดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบและให้ปิดประกาศ 
ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการ
สหกรณ์ และที่ว่าการอําเภอแห่งทอ้งทีส่หกรณ์ตั้งอยู่
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แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
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-แก้ไขตามปีที่ข้อ
แก้ไขข้อบังคับ 
 
 
 
 
 

 
   
 

 

(แบบ ทข.2) 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ตราของสหกรณ์ 

ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปมอืประสานกัน อยู่ภายใต้สัญลกัษณ์งูเขียว
สองตัวพันคบเพลิง หมายถึง ความร่วมมือในการ
ดําเนินกิจการของชาวสาธารณสุข อยู่ในวงกลมซ้อน
กันสองวง และรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสัหนึ่งรูป ซึ่งมี
ความหมาย  ดังนี้ 

วงกลมวงใน หมายถึง การดําเนินกิจการ 
อยู่ภายในกรอบระเบียบของสหกรณ์ 

วงกลมวงนอก หมายถึง การดําเนินกจิการ 
อยู่ภายในกรอบข้อบังคับของสหกรณ์ 

รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส หมายถึง การดําเนินกิจการ
ภายในกรอบของ พ.ร.บ.สหกรณ์, กฎกระทรวง, 
ข้อกําหนด และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

พื้นที่ระหว่างวงกลมสองวง มีช่ือของสหกรณ์
เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้  Samutsongkhram Public 
Health Savings and Credit Cooperative 
Limited  และรปูดาวแปดแฉกหนึง่ดวง 

มุมด้านล่างของรปูสี่เหลี่ยมจัตุรสั  มีแถบผ้า
หนึ่งแถบ มีอกัษรภาษาไทย ดังนี้ 

สอ. สาธารณสุขสมทุรสงคราม จก. 
 

ตราของสหกรณ์ 
ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปมอืประสานกัน อยู่ภายใต้สัญลกัษณ์งูเขียว
สองตัวพันคบเพลิง หมายถึง ความร่วมมือในการ
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ความหมาย  ดังนี้ 

วงกลมวงใน หมายถึง การดําเนินกิจการ 
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วงกลมวงนอก หมายถึง การดําเนินกจิการ 
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สอ. สาธารณสุขสมทุรสงคราม จก. 
 

 
  

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2.วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสง่เสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกัน
และกันตามหลกัสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้
สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคง และได้รบัประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กัน
และกันในหมู่สมาชิก 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน  
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อสง่เสรมิและ
ปรับปรงุกจิการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

หมวดท่ี 2 
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(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพ
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ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทํา
การ ดังต่อไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรอืสหกรณ์อื่นหรือ
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์  

 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้

เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิการ
ของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลักทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและ

ตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ
กําหนด 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มอีํานาจกระทํา
การ ดังต่อไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรอืสหกรณ์อื่นหรือ
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหห์รือนิติบุคคลอื่น ตามข้อ 
10  

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้

เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กจิการ
ของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลักทรัพยร์ัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย

และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 

 
 
 
-เพิ่มอํานาจกระทํา
การตามมาตรา 46 
(5) แห่งพรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542  
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 
 
 
-ตามคําวินิจฉัย
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง
เสร็จที่ 686/2562 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 

สงเคราะห์แก่สมาชิก 
(12) ให้สวัสดกิารและการสงเคราะห์แกส่มาชิก

และครอบครัวตามสมควร 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก

ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด 

(15) กระทําการต่าง ๆ ตามทีอ่นุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ
หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือใหเ้ช่า  
เช่าซื้อหรือใหเ้ช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า 
หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ 
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ง
ทรัพยส์ินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
สงเคราะห์แก่สมาชิก 

(12) ให้สวัสดกิารและการสงเคราะห์แกส่มาชิก
และครอบครัวตามสมควร 

(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก

ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด 

(15) กระทําการต่าง ๆ ตามทีอ่นุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ
หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือใหเ้ช่า   
เช่าซื้อหรือใหเ้ช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า 
หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ 
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ง
ทรัพยส์ินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน สหกรณ์หาทุนเพื่อ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญา 

ใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารอง และทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุน หรอืทรพัย์สินที่มผีู้ยกให้ 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน สหกรณ์หาทุนเพื่อ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญา

ใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารอง และทุนอื่น ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุน หรอืทรพัย์สินที่มผีู้ยกให้ 

 

หุ้น 
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่

จํากัดจํานวน มีมลูค่าหุ้นละสบิบาท 

หุ้น 
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่

จํากัดจํานวน มีมลูค่าหุ้นละสบิบาท 

 

ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระ     
ค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน 
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินได้รายเดือน ตามความในวรรคแรก  
หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั
จากหน่วยงานต้นสังกัด และใหห้มายถึง บําเหนจ็   
รายเดือน บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหนจ็
บํานาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระ    
ค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน 
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินได้รายเดือน ตามความในวรรคแรก  
หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั
จากหน่วยงานต้นสังกัด และใหห้มายถึง บําเหนจ็   
รายเดือน บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหนจ็
บํานาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่

สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรอื
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอ่มทําได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น    
ที่ชําระแล้วทัง้หมด  

สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อืน่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์   

มีสิทธินําเงินตามมลูค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ  
ลบหนี้ทีส่มาชิกผกูพันต้องชําระหนี้แกส่หกรณ์ได้   
และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บรุิมสิทธิพเิศษ  
เหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่
สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรอื
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอ่มทําได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
แต่จํานวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น   
ที่ชําระแล้วทัง้หมด  

สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อืน่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์  

มีสิทธินําเงินตามมลูค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ 
ลบหนี้ทีส่มาชิกผกูพันต้องชําระหนี้แกส่หกรณ์ได้  
และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บรุิมสิทธิพเิศษ 
เหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระ   
ค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้       
รายเดือน ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดอืน
ประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดอืน หรือตามทีส่หกรณ์
กําหนด 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนงัสอื และ
คณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถ
ชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนา  
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือน    
ช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระ   
ค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้       
รายเดือน ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดอืน
ประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดอืน หรือตามทีส่หกรณ์
กําหนด 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนงัสอื และ
คณะกรรมการดําเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น   
ว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไมส่ามารถ
ชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนา  
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือน     
ช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรก็ได ้

 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน   
สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่า 240 เดือน 
หรือเป็นจํานวนเงินไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท      
(ห้าแสนบาทถ้วน) และไมม่ีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์    
ในฐานะผู้กู้ หรือไม่อยู่ในฐานะผู้คํ้าประกัน จะงดชําระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้น        
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจง้ความจํานงเป็นหนังสือ     
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 
สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่า 240 เดือน 
หรือเป็นจํานวนเงินไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท      
(ห้าแสนบาทถ้วน) และไมม่ีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์     
ในฐานะผู้กู้ หรือไม่อยู่ในฐานะผู้คํ้าประกัน จะงดชําระ
เงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุ้น      
รายเดือนลงก็ได้ โดยแจง้ความจํานงเป็นหนังสือ     
ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้ง
ยอดจํานวนหุ้นทีส่มาชิกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปทีางบญัชีของสหกรณ์  

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้ง
ยอดจํานวนหุ้นทีส่มาชิกชําระเต็มมลูค่าแล้ว ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปทีางบญัชีของสหกรณ์  

 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวดท่ี 4 

การด าเนินงาน 
ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝาก

เงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรอืสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหซ์ึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รบัความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 
 

ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอน
เงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรพัย์สภาพคล่องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวดท่ี 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรบัฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจาก
สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรอืสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหซ์ึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่า   
กึ่งหนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูร้ับฝากเงิน หรือนิติ
บุคคลซึ่งมีบุคคลากรหรอืลูกจ้างไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รบัฝากเงิน 
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รบัความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการฝาก ดอกเบี้ย การถอน
เงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรพัย์สภาพคล่องตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามมาตรา 
46 (5) แห่งพรบ.
สหกรณ์ พ.ศ. 
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การให้เงินกู ้
ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  
การใหเ้งินกู้แกส่มาชิกนั้น ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการมอีํานาจพจิารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้     
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้  
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแหง่การให้เงินกู้    
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู้ การควบคุมหลกัประกัน การเรียกคืนเงินกู้   
และอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

การใหเ้งินกู้แกส่หกรณ์อื่นน้ัน คณะกรรมการ
ดําเนินการจะพจิารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มเีงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แกส่มาชิกแล้ว  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้   
เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ      
และระเบียบของสหกรณ์ทีก่ําหนดไว้ 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 11. การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  
การใหเ้งินกู้แกส่มาชิกนั้น ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการมอีํานาจพจิารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้    
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกู้ ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้  
หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแหง่การให้เงินกู้    
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู้ การควบคุมหลกัประกัน การเรียกคืนเงินกู้   
และอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

การใหเ้งินกู้แกส่หกรณ์อื่นน้ัน คณะกรรมการ
ดําเนินการจะพจิารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มเีงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แกส่มาชิกแล้ว  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้
เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบ      
และระเบียบของสหกรณ์ทีก่ําหนดไว้ 

 

 
 
            



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้       
เงินกูซ้ึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้

ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมปีระโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และ
กวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้       
เงินกูซ้ึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้

ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมปีระโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และ
กวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกู้นั้น 

 

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้
เงินกู้แกส่มาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี ้

(1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมี  
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเป็นรบีด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความ
ประสงค์ขอกูเ้งิน สําหรบัใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการ   
อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงิน
ก้าวหน้าพอทีจ่ะช่วยเหลือใหเ้งินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หรือ       
ก่อประโยชน์งอกเงยแกส่มาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษ แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยผูกู้้ต้องระบุความมุง่หมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ 
และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้
เงินกู้แกส่มาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี ้

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมี
เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให้
เงินกูเ้พื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกูส้ามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความ
ประสงค์ขอกูเ้งิน สําหรบัใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็น
หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการ   
อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกูพิ้เศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงิน
ก้าวหน้าพอทีจ่ะช่วยเหลือใหเ้งินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะสงเคราะห์ หรือ     
ก่อประโยชน์งอกเงยแกส่มาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษ แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยผูกู้้ต้องระบุความมุง่หมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ 
และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

 

ข้อ 14. ดอกเบ้ียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียก
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก หรือสหกรณ์
อื่น ในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14. ดอกเบ้ียเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียก
ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก หรือสหกรณ์
อื่น ในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 15. การควบคุมหลักประกัน และการ

เรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมหีลักประกันตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่า หลกัประกันสําหรับเงินกูร้ายใด
บกพรอ่ง ผูกู้้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พรอ้มทัง้ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึง 
ถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการ    
ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุง่หมายที่ใหเ้งินกู้นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า 
หลักประกันสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน 
หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดอืน หรือ   
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราว
สําหรับเงินกูร้ายหนึง่ ๆ 

ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะตอ้งรบัผิดชําระหนี ้
แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไมส่ามารถ
ชําระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ้าประกันร้องขอ  
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกัน
ชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรบัเงินกู้ประเภทนั้นๆ 

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
ผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกัน ต้องรบัผกูพันว่าถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรือ
งานประจําตามข้อ 32 (2) จะต้องแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีส้ินซึง่ตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยงัคงเป็น
สมาชิกอยู่ตามข้อ 44) 

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกัน และการ
เรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมหีลักประกันตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นว่า หลกัประกันสําหรับเงินกูร้ายใด
บกพรอ่ง ผูกู้้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ ให้ถือว่า
เงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พรอ้มทัง้ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึง 
ถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการ   
ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุง่หมายที่ใหเ้งินกู้นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า 
หลักประกันสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน 
หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดอืน หรือ   
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราว
สําหรับเงินกูร้ายหนึง่ ๆ 

ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะตอ้งรบัผิดชําระหนี ้
แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไมส่ามารถ
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ้าประกันร้องขอ  
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกัน
ชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรบัเงินกู้ประเภทนั้นๆ 

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
ผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกัน ต้องรบัผกูพันว่าถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรือ
งานประจําตามข้อ 32 (2) จะต้องแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีส้ินซึง่ตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีที่ยงัคงเป็น
สมาชิกอยู่ตามข้อ 44) 

 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชน์สงูสุดที่สหกรณ์หรอืสมาชิกจะได้รบั 
สหกรณ์อาจฝากหรอืลงทุนได้  ดังต่อไปนี้    

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ หรอื
สหกรณ์อื่น 

(2) ฝากในธนาคาร หรอืฝากในสถาบันการเงิน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ หรอื

สหกรณ์อื่น 
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันอาจ

ทําให้เกิดความสะดวก หรอืสง่เสรมิความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รบัความเห็นชอบจาก    
นายทะเบียนสหกรณ์ 

(7) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    
ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  

เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชน์สงูสุดที่สหกรณ์หรอืสมาชิกจะได้รบั 
สหกรณ์อาจฝากหรอืลงทุนได้  ดังต่อไปนี้    

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ หรอื
สหกรณ์อื่น 

(2) ฝากในธนาคาร หรอืฝากในสถาบันการเงิน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์ 

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแกส่หกรณ์ 
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์  
 
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันอาจ

ทําให้เกิดความสะดวก หรอืสง่เสรมิความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รบัความเห็นชอบจาก   
นายทะเบียนสหกรณ์ 

(7) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ตามคําวินิจฉัย
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง
เสร็จที่ 686/2562 
 

การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน 
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกัน       

ที่ประชุมใหญอ่าจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรอื          
การคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและ
สมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงัมิได้กําหนด หรือ         
นายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน 
กู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรบัปีใด ก็ให้ใช้วงเงิน
กู้ยืมหรือการคํ้าประกันเดมิไปพลางก่อน 

การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน 
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกัน       

ที่ประชุมใหญอ่าจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรอื          
การคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและ
สมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงัมิได้กําหนด หรือ                
นายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน 
กู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรบัปีใด ก็ให้ใช้วงเงิน
กู้ยืมหรือการคํ้าประกันเดมิไปพลางก่อน 

 

ข้อ 19. การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน     
สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน     
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับ 
ใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทัง้นี้ จะต้อง 
อยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการคํ้าประกันประจําปี 
ตามข้อ 18 

ข้อ 19. การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน     
สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน      
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับ 
ใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทัง้นี้ จะต้อง 
อยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการคํ้าประกันประจําป ี
ตามข้อ 18 

 

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  
การลงลายมือช่ือเพือ่ให้มผีลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี ้

หนงัสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้้ยืม ตลอดจน  
การเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึง่สหกรณ์เป็น       
ผู้จํานอง    

การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมอืช่ือของประธานกรรมการ   
หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรือ
เหรัญญกิ หรอืผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย ไม่น้อยกว่าสามคน 

การรบัฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทัง้ปวง 
นอกจากที่กล่าวไว้ในข้างบนน้ี จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผูจ้ัดการ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

 อนึ่งในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรบัเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  

การลงลายมือช่ือเพือ่ให้มผีลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น
พิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี ้

หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผูกู้้ยืม ตลอดจน  
การเบิกหรือรับเงินกู้ การจํานองซึง่สหกรณ์เป็น      
ผู้จํานอง  

การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมอืช่ือของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ หรือ
เหรัญญกิ หรอืผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย ไม่น้อยกว่าสามคน 

การรบัฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทัง้ปวง 
นอกจากที่กล่าวไว้ในข้างบนน้ี จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผูจ้ัดการ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

อนึ่งในหนังสือกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรบัเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 

 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของผูจ้ัดการ ทัง้นี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของผูจ้ัดการ ทัง้นี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ 22.การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์     
จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบ และรายการที่         
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบญัชี 
และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ทีส่ํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ของสหกรณ์ในวันทีเ่กิดเหตุน้ัน สําหรับเหตอุื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบ้ันทกึรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น  และการลงบญัชีต้องมเีอกสาร
ประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณ์โดยครบถ้วน 

 
    ให้สหกรณ์จัดทํางบดลุอย่างนอ้ยครั้งหนึ่งทุก

รอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึง่ต้องมรีายการแสดงสินทรัพย์ หนีส้ิน และ
ทุนของสหกรณ์ กับทัง้บัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 22.การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์     
จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบ และรายการที่      
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ถูกตอ้งตามความ
เป็นจริง และเกบ็รกัษาบัญชี และเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

เมื่อมเีหตุต้องบันทึกรายการในบญัชีเกี่ยวกบั
กระแสเงินสดของสหกรณ์ ใหบ้ันทึกรายการในวันที่
เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแส     
เงินสด ใหบ้ันทกึรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน   
นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น   

การลงบญัชีต้องมเีอกสารประกอบการลงบัญชี
ที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ 

งบการเงินประจําปีต้องเป็นไปตามแบบที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 

-ปรับแก้ข้อความ
ตามมาตรา 65 
แห่งพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 

 

 
-ปรับแก้ข้อความ
ตามมาตรา 65 
แห่งพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 
 
 
-แก้ไขข้อความตาม
มาตรา 66 แห่ง 
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด 

ณ  วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป ี
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทกุป ี
 

ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่        
ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึง่ผูส้อบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรบัรองแล้ว เพือ่พิจารณาอนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวันนับแต่     
วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์           
และงบดุลต่อที่ประชุมใหญ ่

ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดลุที่เสนอในที ่
ประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ 
ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน  

ให้ส่งสําเนารายงานประจําปกีับงบดลุไปยัง  
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวัน นับแต่วันที่   
มีการประชุมใหญ ่

อนึ่ง ให้เกบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผล  
การดําเนินงานของสหกรณ์ งบดลุ พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สํานักงาน
ของสหกรณ์ เพือ่ใหส้มาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 23. การเสนองบการเงินประจ าปีต่อท่ี
ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอ     
งบการเงินประจําปี ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
เพื่อพจิารณาอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสบิวันนับแต่วันสิ้นปทีางบญัชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์และ  
งบการเงินประจําปีต่อทีป่ระชุมใหญ ่

ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบการเงินประจําปีที่
เสนอในทีป่ระชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทกุคน และให้
เปิดเผยไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุม
ใหญ่ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

ให้ส่งสําเนารายงานประจําปกีับงบการเงิน
ประจําปีไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน     
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ ่

อนึ่ง ให้เกบ็รกัษารายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจําปี 
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อใหส้มาชิก
ขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

-แก้ไขข้อความตาม
มาตรา 66 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 
 
-แก้ไขงบดุล เป็น
งบการเงินประจําป ี
ตาม พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 

ข้อ 24. ทะเบียน และเอกสารของสหกรณ์  
ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  ให้สหกรณ์รายงาน     
การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน    
สามสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดังกล่าวในวรรค
ก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบญัชีหรอืทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น 
เงินฝาก หรอืเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น   
และได้รับอนุญาตจากผูจ้ัดการก่อน 

ข้อ 24. ทะเบียน และเอกสารของสหกรณ์  
ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่จดทะเบียน  ให้สหกรณ์รายงาน      
การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน    
สามสบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดังกล่าวในวรรค
ก่อนได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทํางาน แต่จะดูบญัชีหรอืทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น 
เงินฝาก หรอืเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจาก
จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น 
และได้รับอนุญาตจากผูจ้ัดการก่อน 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
การตรวจสอบบัญชี และก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์

นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรองทั่วไป และตาม
ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบ
บัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ 

การตรวจสอบบัญชี และก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของ

สหกรณ์นั้น ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และตาม
ระเบียบทีอ่ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด โดย
ผู้สอบบญัชี ซึ่งกรมตรวจบญัชีสหกรณ์แต่งตัง้ 

-แก้ไขข้อความตาม
มาตรา 69 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบญัชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนงัสอื ให้คณะกรรมการดําเนินการ  
คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูจ้ัดการ 
เจ้าหน้าที่ หรอืเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจง
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการดําเนินกจิการของสหกรณ์ 
หรือให้สง่เอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน หรอื
รายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบ
ในสาํนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของ
สหกรณ์ได ้

ทั้งนี้ ให้ผูซ้ึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก
อํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลอื และให้       
คําช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบญัชี หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนงัสอื ให้คณะกรรมการดําเนินการ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผูจ้ัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของ
สหกรณ์ หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ มาช้ีแจง
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการดําเนินกจิการของสหกรณ์ 
หรือให้สง่เอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน หรอื
รายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบ
ในสาํนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของ
สหกรณ์ได ้

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก
อํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ และให้      
คําช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

-แก้ไขข้อความตาม
มาตรา 17 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 
 

ข้อ 27. การส่งรายการ หรือรายงาน         
ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบ 
และระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 

ข้อ 27. การส่งรายการ หรือรายงาน                
ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล  ตามแบบ 
และระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปี
ทางบญัชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ          
ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อย
ละห้าของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําปทีี่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้  
ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แกส่มาชิกในอัตรา
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดตามส่วน
แห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
สําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นทีจ่่ายสําหรบั
ปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น 
ที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน 
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดอืนน้ัน 
ส่วนหุ้นทีส่มาชิกชําระต่อสหกรณ์หลงัวันที่ห้าของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิก ตามส่วน
ธุรกิจทีส่มาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี      
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระ
หนี้ที่เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

 (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแหง่ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มอียู่ใน
วันสิ้นปีนั้น ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอน
ได้โดยมติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) 

 
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินรอ้ยละสิบ

ของกําไรสทุธิ ทุนสาธารณประโยชน์น้ีใหส้หกรณ์
สะสมไว้สําหรับใช้จ่าย หรือสาธารณประโยชน์ หรอื
สวัสดิการต่างๆ หรือการกุศลตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้น

ปีทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็น
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ในอตัราร้อยละหนึ่งของ
กําไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท  

กําไรสุทธิ ทีเ่หลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนน้ัน ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ 
ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แกส่มาชิกใน
อัตราไม่เกินอัตราทีก่ําหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดบัอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลสําหรบัปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่
จ่ายสําหรบัปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น 
ที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น ส่วนหุ้นทีส่มาชิกชําระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่ห้าของเดอืน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แต่
เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชิก ตามส่วน 
ธุรกิจทีส่มาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี      
ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ชําระหนี้ทีเ่กิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

 (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่
เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล
นี้จะถอนได้โดยมติแหง่ที่ประชุมใหญ่ เพือ่จ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินรอ้ยละ
สิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์น้ีให้
สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายตามระเบียบของ
สหกรณ์  

(6) เป็นทุนสวัสดกิารหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแกส่มาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสบิ
ของกําไรสทุธิ 

 
-แก้ไขข้อความตาม
มาตรา 69 วรรค
สอง แหง่พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
และแก้ไขค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณ์ 
ตามกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ 

การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสบิของ 
กําไรสุทธิ     

(7) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรอืกองทุนต่างๆ  
เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงให้แกส่หกรณ์ 

(8) กําไรสทุธิส่วนที่เหลอือยู่ (ถ้ามี)  ให้สมทบ
เป็นทุนสํารองทัง้สิ้น 

(7) เป็นทุนเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิ     

(8) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังสาํนักงานหรือกองทนุต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรร

จากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรอื
ทรัพยส์ินที่มผีู้ยกให้แก่สหกรณ์   

ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด         
ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยส์ินน้ัน เป็นทุนสํารอง
ของสหกรณ์ 

  อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พงึจ่ายแกบุ่คคลใด 
ก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ    
ก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 

  กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทีป่ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 28 หากทีป่ระชุมใหญพ่ิจารณาแล้ว  
เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน      
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบ       
เป็นทุนสํารองทัง้สิ้น 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรร

จากกําไรสุทธิตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรอื
ทรัพยส์ินที่มผีู้ยกให้แก่สหกรณ์   

ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด        
ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยส์ินน้ัน เป็นทุนสํารอง
ของสหกรณ์ 

อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแกบุ่คคลใด 
ก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ     
ก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 

  กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ทีป่ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 28 หากทีป่ระชุมใหญพ่ิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวน    
ให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบ     
เป็นทุนสํารองทัง้สิ้น 

 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อม
เป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแมส้่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้      
ทุนสํารองนีจ้ะถอนจากบัญชีได้เพือ่ชดเชยการขาดทุน     
ที่เกิดข้ึน หรือเพือ่จัดสรรเข้าบญัชีทุนสํารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อม
เป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแมส้่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้     
ทุนสํารองนีจ้ะถอนจากบัญชีได้เพือ่ชดเชยการขาดทุน     
ที่เกิดข้ึน หรือเพือ่จัดสรรเข้าบญัชีทุนสํารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดมิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวดท่ี 5 สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ 
(1) ผู้ที่มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ บงัคับ 
และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

หมวดท่ี 5 สมาชิก 
ข้อ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ 
(1) ผู้ที่มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือ
ครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ บงัคับ 
และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 
ก. เป็นข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจํา สงักัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือเป็น
ข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจําของกระทรวง
สาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม       

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
ค. เป็นข้าราชการ ลกูจ้างประจํา หรือ

ข้าราชการบํานาญ หรือลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหนจ็
รายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคย
ปฏิบัติงานในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ง. เป็นพนักงานราชการในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัตงิานในจงัหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัตงิานในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น    

ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสญัชาติไทย  

และบรรลุนิติภาวะ ดังนี้     
ก. เป็นข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจํา สงักัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือเป็น
ข้าราชการ หรอืลูกจ้างประจําของกระทรวง
สาธารณสุขทีป่ฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม       

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี ้
ค. เป็นข้าราชการ ลกูจ้างประจํา หรือ

ข้าราชการบํานาญ หรือลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหนจ็
รายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคย
ปฏิบัติงานในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ง. เป็นพนักงานราชการในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัตงิานในจงัหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รบัการบรรจุและแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัตงิานในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น   

ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยมื 

 
 
 
-แก้ไขให้เป็นไป
ตามนิยามของ
สมาชิกสหกรณ์ 
ตามมาตรา 4 
แห่ง พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.
2542 
ฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 33. การเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มัครเป็นสมาชิก

ตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 37) ต้องยื่น
ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบญัชาของผูส้มัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดบั
อาวุโส/ระดบัชํานาญการหรือเทียบเท่าคนหนึง่รบัรอง  
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับ
อาวุโส/ระดบัชํานาญการหรือเทียบเท่า หรอื
ข้าราชการบํานาญ และลกูจ้างประจําผู้รบับําเหนจ็
รายเดือน ไม่ต้องมีผูร้ับรอง  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้ตรวจสอบ
พิจารณาหลักฐานครบถ้วนแล้วเห็นว่าผูส้มัคร           
มีคุณสมบัติถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้มัคร
นั้นชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน ให้เสนอเรื่องการรบัสมาชิก
เข้าใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมร่ับผู้สมัคร      
เข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผูส้มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ให้รบัเข้าเป็น
สมาชิก ในกรณีดังว่าน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชุม 

ข้อ 33. การเขา้เป็นสมาชิก ผูส้มัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ (รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 37) ต้องยื่น
ใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบญัชาของผูส้มัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดบั
อาวุโส/ระดบัชํานาญการหรือเทียบเท่าคนหนึง่รบัรอง  
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับ
อาวุโส/ระดบัชํานาญการหรือเทียบเท่า หรอื
ข้าราชการบํานาญ และลกูจ้างประจําผู้รบับําเหนจ็
รายเดือน ไม่ต้องมีผูร้ับรอง  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้ตรวจสอบ
พิจารณาหลักฐานครบถ้วนแล้วเห็นว่าผูส้มัคร           
มีคุณสมบัติถูกตอ้งตามทีก่ําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผูส้มัคร
นั้นชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน ให้เสนอเรื่องการรบัสมาชิก
เข้าใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมร่ับผู้สมัคร      
เข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผูส้มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ให้รบัเข้าเป็น
สมาชิก ในกรณีดังว่าน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชุม 

 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูเ้ข้าเป็นสมาชิก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คน
ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ค่าธรรมเนียมแรก
เข้าน้ี ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ผูเ้ข้าเป็นสมาชิก
จะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คน
ละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ค่าธรรมเนียมแรก
เข้าน้ี ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 35. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็น

สมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบั
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจํานวนทีจ่ะ
ถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว  จึงจะถือว่าได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ

ออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ

ดําเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก

สหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ทีก่ําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ คําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งทีส่หกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ เพื่อให้

สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรืองและมั่นคง 

ข้อ 35. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็น
สมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบั
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจํานวนทีจ่ะ
ถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว  จึงจะถือว่าได้สิทธิ
ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ

ออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการ

ดําเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก

สหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ทีก่ําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ คําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 

และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งทีส่หกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ เพื่อให้

สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ

พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรืองและมั่นคง 

 

ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือ
โอนไปรบัราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึง่ตั้งข้ึนใน
สังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบงัคับใหร้ับเข้าเป็น
สมาชิกได้ และคณะ กรรมการดําเนินการได้มีมติ     
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกูท้ี่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์นี้ ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก 
(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือ
โอนไปรบัราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึง่ตั้งข้ึนใน
สังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบงัคับใหร้ับเข้าเป็น
สมาชิกได้ และคณะ กรรมการดําเนินการได้มีมติ     
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกูท้ี่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์นี้ ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก 
(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน          

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารบั
ราชการในสงักัดตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์  
เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว  
ก็จะได้สทิธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35 ทั้งนีเ้มื่อ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดมิได้โอนเงินค่าหุ้น      
ให้สหกรณ์นีเ้สร็จสิ้นแล้ว 

การรบัโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัตเิกี่ยวกับ
หนี้สินทีม่ีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ใหเ้ป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน          
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารบั
ราชการในสงักัดตามข้อ 32 (2)  หากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์   
เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว   
ก็จะได้สทิธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  ทั้งนี้เมื่อ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดมิได้โอนเงินค่าหุ้น      
ให้สหกรณ์นีเ้สร็จสิ้นแล้ว 

การรบัโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัตเิกี่ยวกับ
หนี้สินทีม่ีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ใหเ้ป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล         
ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมกีาร
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ ที่อยู่
และสถานทีป่ฏิบัติราชการ ต้องแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล         
ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมกีาร
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ ที่อยู่
และสถานทีป่ฏิบัติราชการ ต้องแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ

ทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผูร้ับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แกส่หกรณ์
เป็นหลักฐานก็ได้ หนังสือตั้งผู้รบัโอนประโยชน์
ดังกล่าวนี้ต้องทําตามลกัษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว 
ให้ทําเป็นหนงัสือตามลักษณะดงักล่าวในวรรคก่อน
มอบใหส้หกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด ที่สมาชิกนั้นมีอยู ่
ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูร้ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือ
ถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานการเป็น
ทายาทหรือเป็นผูจ้ัดการมรดก มาแสดงตอ่
คณะกรรมการดําเนินการ ว่าเปน็ผู้มสีิทธิได้รบัเงิน
จํานวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดในข้อ 45 
และข้อ 46 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์   
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ

ทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผูร้ับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แกส่หกรณ์
เป็นหลักฐานก็ได้ หนังสือตั้งผู้รบัโอนประโยชน์
ดังกล่าวนี้ต้องทําตามลกัษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว 
ให้ทําเป็นหนงัสือตามลักษณะดงักล่าวในวรรคก่อน
มอบใหส้หกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด ที่สมาชิกนั้นมีอยู ่
ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูร้ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือ
ถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานการเป็น
ทายาทหรือเป็นผูจ้ัดการมรดก มาแสดงตอ่
คณะกรรมการดําเนินการ ว่าเปน็ผู้มสีิทธิได้รบัเงิน
จํานวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดในข้อ 45 
และข้อ 46 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ให้ผูร้ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  

ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึง่ปี นับแต่วันทีส่มาชิกตายหรือได้รบัแจ้ง
จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความ
ตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาและอนุมัติแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสีส่ิบ
ห้าวัน  

ในกรณีผู้มสีิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น      
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผู้รบัโอน
ประโยชน์ทีส่มาชิกได้จัดทําใหส้หกรณ์ถือไว้ไม่มีตัว  
อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์    
โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น 

ให้ผูร้ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึง่ปี นับแต่วันทีส่มาชิกตายหรือได้รบัแจ้ง
จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความ
ตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาและอนุมัติแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสีส่ิบ
ห้าวัน  

ในกรณีผู้มสีิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น      
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผู้รบัโอน
ประโยชน์ทีส่มาชิกได้จัดทําใหส้หกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่
ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดี ใหส้หกรณ์    
โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้

ข้อบังคับ ข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้

ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 32 ยกเว้น 
สมาชิกทีเ่กษียณอายุ หรอืลาออกจากราชการ     

หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้

ข้อบังคับ ข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้

ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 32 ยกเว้น 
สมาชิกทีเ่กษียณอายุ หรอืลาออกจากราชการ     

หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มี
หนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาและเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบงัคับจงึใหล้าออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการ พิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มี
หนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาและเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบงัคับจงึใหล้าออกจากสหกรณ์ได ้

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการ พิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

 

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจ

ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดอืนสามงวดติดต่อกัน 

หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลกัประกัน สําหรบัเงินกู้ที่

เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรอืผิดนัด 
การสง่เงิน งวดชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราว สําหรบั
เงินกูร้ายหนึง่ๆ เว้นแต่การผิดนัดน้ัน มิได้เกิดข้ึนจาก
การกระทําของตนเอง  

(6) ไม่ให้ข้อความจรงิเกี่ยวกับหนี้สินของตน   
แก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะกอ่
ความผกูพันในหนีส้ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ หรอื      
ผู้คํ้าประกนั หรอืเมือ่มีความผกูพนัในหนีส้ินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรอืของทีป่ระชุม
กลุ่มที่ตนสงักัด หรอืประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้
เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือ    
ทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์    
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณา 
ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้
ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการทีม่ีอยู่
ทั้งหมดในขณะประชุมนั้น กเ็ป็นอันถือว่าสมาชิกนั้น
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสทิธิยื่น
อุทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอทุธรณ์ผ่าน             
คณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่ทราบมติการให้ออก โดยมติของทีป่ระชุมใหญ่  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ และให้ถือมติดังกล่าวเป็นที่สุด 

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดอืนสามงวดติดต่อกัน 

หรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลกัประกัน สําหรบัเงินกู้ที่

เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรอืผิดนัด 
การสง่เงิน งวดชําระหนี้ดังว่าน้ันถึงสามคราว สําหรบั
เงินกูร้ายหนึง่ๆ เว้นแต่การผิดนัดน้ัน มิได้เกิดข้ึนจาก
การกระทําของตนเอง  

(6) ไม่ให้ข้อความจรงิเกี่ยวกับหนี้สินของตน   
แก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะกอ่
ความผกูพันในหนีส้ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ หรอื      
ผู้คํ้าประกนั หรอืเมือ่มีความผกูพนัในหนีส้ินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรอืของทีป่ระชุม
กลุ่มที่ตนสงักัด หรอืประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้
เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือ   
ทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรอืขบวนการสหกรณ์     
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณา 
ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้
ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   
สองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการทีม่ีอยู่
ทั้งหมดในขณะประชุมนั้น กเ็ป็นอันถือว่าสมาชิกนั้น
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสทิธิยื่น
อุทธรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอทุธรณ์ผ่าน             
คณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่  
วันที่ทราบมติการให้ออก โดยมติของทีป่ระชุมใหญ่  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ และให้ถือมติดังกล่าวเป็นที่สุด 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 

 สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ให้
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้  
ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 
 สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ให้
คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้
ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว 

 

ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะ
ตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรอืเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ลม้ละลาย     
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมหีนีส้ิน
ไม่เกินค่าหุ้น 

สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รบัเงินกูจ้ากสหกรณ์ได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
ตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะ
ตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรอืเสมือนไร้
ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ลม้ละลาย     
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมหีนีส้ิน
ไม่เกินค่าหุ้น 

สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รบัเงินกูจ้ากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ 45. การจา่ยคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1), (2), (3) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่มาชิกมีอยู่ ในสหกรณ์  
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น   
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดา 
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ีสทิธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มสีิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจาก 
วันสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อกโดยได้รบัเงินปันผลและ    
เงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปทีี่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่  มมีติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลอืก ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณ์จะ จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1), (2), (3) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่มาชิกมีอยู่ ในสหกรณ์  
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดา
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ีสทิธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มสีิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจาก
วันสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อกโดยได้รบัเงินปันผลและ   
เงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปทีี่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่ มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจาํปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลอืก ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก

สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแหง่  
ทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไป   
ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย  
หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) 
โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เป็นพิเศษก็ได ้

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก   
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย 
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน 
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดา 
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน สี่สิบห้าวัน 
โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปทีี่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง  
วันสิ้นปี โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น 
ภายหลังทีท่ี่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม   
จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่  
สมาชิก ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่า   
จะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นทีจ่ะจ่ายคืนแกส่มาชิกโดยนําทุนเรอืนหุ้น
ทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้ว นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็น  
ฐานในการคํานวณ เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมลูค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไปสหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบัน
ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไมสู่งกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแหง่  
ทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะ  กรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไป   
ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย   
หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) 
โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เป็นพิเศษก็ได ้

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก   
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย 
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน 
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดา  
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน สี่สิบห้าวัน 
โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปทีี่ออกจาก
สหกรณ์ หรอืหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงั  
วันสิ้นปี โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น 
ภายหลังทีท่ี่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม  
จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิก ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่า   
จะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นทีจ่ะจ่ายคืนแกส่มาชิกโดยนําทุนเรอืนหุ้น
ทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้ว นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็น  
ฐานในการคํานวณ เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมลูค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไปสหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบัน
ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไมสู่งกว่ามูลค่าต่อหุ้น
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้อง   

รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หกัจํานวนเงิน    
ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้อง   
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หกัจํานวนเงิน    
ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุม่
สมาชิกขึ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุ่ม กจิกรรมของ
ที่ประชุมกลุม่ การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหาร
กลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก  สหกรณ์อาจจัดต้ังกลุม่
สมาชิกขึ้น การจัดกลุม่ การประชุมกลุ่ม กจิกรรมของ
ที่ประชุมกลุม่ การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหาร
กลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และ 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหเ้ป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมี

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไมเ่กิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถือ 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมี

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไมเ่กิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถือ 

 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิก
สมทบได้ตามที่เห็น สมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์
จะใช้บรกิารต่างๆ ของสหกรณ์ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิก
สมทบได้ตามที่เห็น สมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์
จะใช้บรกิารต่างๆ ของสหกรณ์ 

 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
  
(3) ก. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างรายวัน

ของหน่วยงานในสงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม หรือ 

ข. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของ
สมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ  

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย ์

อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการใหกู้้ยืมเงิน 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสญัชาติไทย และบรรลุ

นิติภาวะ  
(3) ก. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างรายวัน

ของหน่วยงานในสงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม หรือ 

ข. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของ
สมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ  

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย ์

อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการใหกู้้ยืมเงิน 

 
 
 
-แก้ไขให้เป็นไป
ตามนิยามของ
สมาชิกสหกรณ์ 
ตามมาตรา 4 แห่ง 
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 51. การได้เขา้เป็นสมาชิกสมทบ           

ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ําหนดไว้ โดยต้องมสีมาชิก
สหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาเห็นว่าผูส้มัคร   
มีคุณสมบัติถูกตอ้งตามทีก่ําหนดในข้อ 50 และเป็น
การสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ ก็แจง้ให้
ผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่  
จะถือครบถ้วน 

 
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว

ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 51. การได้เขา้เป็นสมาชิกสมทบ           
ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่ําหนดไว้ โดยต้องมสีมาชิก
สหกรณ์นี้ ไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พจิารณาเห็นว่าผูส้มัคร   
มีคุณสมบัติถูกตอ้งตามทีก่ําหนดในข้อ 50 และเป็น
การสมควรรบัเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ ก็แจง้ให้
ผู้สมัครได้ลงลายมอืช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับ
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามทีจ่ะถือ
ครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว
ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิก
สมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ        
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แกส่หกรณ์ คนละ 100 บาท
(หนึง่ร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่า
เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิก
สมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระ       
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แกส่หกรณ์ คนละ 100 บาท
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่า
เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

 

ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ      
สมาชิกสมทบ มีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัด
กับกฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด ทีส่หกรณ์มีอยู่ในขณะ 
นั้น และมีความรับผิดเพียงไมเ่กินจํานวนเงินค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถือ 

(2) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการ  
จากสหกรณ์ 

 
 
(3) สิทธิอื่นๆ ทีก่ําหนดไว้ในข้อบังคับ และหรือ

ระเบียบของสหกรณ์ 
(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  

และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทกุครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ 

เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองค์การทีเ่ข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์   
 (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการพฒันา

สหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ      
สมาชิกสมทบ มีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัด
กับกฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของ

จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด ทีส่หกรณ์มีอยู่ในขณะ 
นั้น และมีความรับผิดเพียงไมเ่กินจํานวนเงินค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถือ 

(2) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการ  
จากสหกรณ์ 

(3) กู้ยืมเงินไม่เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือน
หุ้นของตนเอง 

(4) สิทธิอื่นๆ ทีก่ําหนดไว้ในข้อบังคับ และหรือ
ระเบียบของสหกรณ์ 

(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  

และคําสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทกุครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์ 

เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองค์การทีเ่ข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ

พัฒนาสหกรณ์ให้เจรญิรุง่เรืองและมั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามมาตรา 
41 แห่ง พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่อง

ดังต่อไปน้ี 
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 

หรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตั้ง เป็นกรรมการ

ดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกจิการ 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี 

(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น 
หรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตั้ง เป็นกรรมการ

ดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกจิการ 

-แก้ไขตามมาตรา 
41 แห่ง พรบ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ     
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก

สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความ   

สามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาใหล้้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 50 ยกเว้น 

ข้อ 50 (3) ข.  
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ     
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก

สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความ   

สามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาใหล้้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 50 ยกเว้น 

ข้อ 50 (3) ข.  
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ 
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคับจึงให้
ลาออกจากสหกรณ์ได้            

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ 
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาและเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคับจึงให้
ลาออกจากสหกรณ์ได้            

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการ
ชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

 

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 
(3) แสดงตนเป็นปฏิปกัษ์หรือทําให้เสื่อมเสีย

ต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการ
ใดๆ 

ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติและคําสัง่ของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปกัษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อ

สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

  



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และ  

ท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด มีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ     
ที่อยู่และสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องแจง้ใหส้หกรณ์
ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และ  
ท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด มีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ     
ที่อยู่และสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องแจง้ใหส้หกรณ์
ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 

 

ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนงัสอืตั้งบุคคลหนึง่
หรือหลายคนเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น  
เงินฝาก หรอืเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ 
ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 
หนังสือตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทํา
เป็นหนงัสอืตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งใหผู้ร้ับ
โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรบัฝาก เงินปันผล    
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนห์รือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่
ผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นําหลกัฐานมาแสดงต่อ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผูม้ีสทิธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 59 และข้อ  60 

ให้ผูร้ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน
กําหนดหนึง่ปี นับแต่วันทีส่มาชิกสมทบตายหรือ 
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยแนบสําเนาใบมรณบัตร
ของ สมาชิกสมทบนั้นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพจิารณา และ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
ภายในสี่สิบห้าวัน  

ในกรณีผู้มสีิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ยื่น     
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ี่มีช่ือเป็นผู้รบัโอน
ประโยชน์ทีส่มาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้  
ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น        
ทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนงัสอืตั้งบุคคลหนึง่
หรือหลายคนเป็นผู้รบัโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น   
เงินฝาก หรอืเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ 
ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 
หนังสือตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้องทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทํา
เป็นหนงัสอืตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งใหผู้ร้ับ
โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรบัฝาก เงินปันผล    
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนห์รือเงินอื่นใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่
ผู้รบัโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นําหลกัฐานมาแสดงต่อ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผูม้ีสทิธิ
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดใน
ข้อ 59 และข้อ  60 

ให้ผูร้ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน
กําหนดหนึง่ปี นับแต่วันทีส่มาชิกสมทบตายหรือ  
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยแนบสําเนาใบมรณบัตร
ของ สมาชิกสมทบนั้นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพจิารณา และ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
ภายในสี่สิบห้าวัน  

ในกรณีผู้มสีิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ยื่นคํา
ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รบัโอน
ประโยชน์ทีส่มาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้  
ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็น        
ทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก

สมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีส่มาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), 
(4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่มาชิกสมทบมีอยู่
ในสหกรณ์ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึง่ออก
เพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์   
คืนให้แก่ผู้มสีิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสทิธิ
ได้รับจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี       
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปีทีอ่อกนั้น หรือ 
จะเรียกใหจ้่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อก     
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปทีี่ออก
นั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญม่ีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้ว ก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสบิ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไป   
ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม ่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    
เงินรบัฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์   
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย  
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย      
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์   
คืนให้ภายใน สี่สิบห้าวันโดยไม่มีเงินปันผลหรอื     
เงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปทีี่ออกจากสหกรณ์ หรอืหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี      
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น  
ภายหลังที่ ทีป่ระชุมใหญ่ได้พจิารณาจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
สมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีทีส่มาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), 
(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นทีส่มาชิกสมทบมีอยู่
ในสหกรณ์ให้กอ่นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึง่ออก
เพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์   
คืนให้แก่ผู้มสีิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสทิธิ
ได้รับจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี        
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปีทีอ่อกนั้น หรือ 
จะเรียกใหจ้่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีทีอ่อก     
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรบัปทีี่ออก
นั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญม่ีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้ว ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสบิ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอ่ไป   
ในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม ่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    
เงินรบัฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์  
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย  
ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย     
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกสมทบนั้นมอียู่ในสหกรณ์   
คืนให้ภายใน สี่สิบห้าวันโดยไม่มีเงินปันผลหรอื     
เงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปทีี่ออกจากสหกรณ์ หรอืหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี     
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น  
ภายหลังที่ ทีป่ระชุมใหญ่ได้พจิารณาจัดสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม  

จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปจีนกว่าจะปิด
บัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้น
ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทัง้สิ้นเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้น     
จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบันทุกปี 
และมลูค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามูลค่าต่อหุ้น       
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้ม   
จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปจีนกว่าจะปิด
บัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้น
ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทัง้สิ้นเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้น    
จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นใหเ้ป็นปัจจุบันทุกปี 
และมลูค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงูกว่ามูลค่าต่อหุ้น       
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม 

 

ข้อ 60. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวน
เงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 60. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวน
เงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีส่มาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอน
ช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีส่มาชิกสมทบออกสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดําเนินการถอน
ช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะ        
ผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการ
ประชุมใหญส่ามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้ง              
คณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครัง้ต่อไป ให้          
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปลีะหนึ่งครัง้  
ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวันนับแต่วันสิ้นปทีางบัญชีของ
สหกรณ์ 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะ        
ผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการ
ประชุมใหญส่ามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้ง              
คณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครัง้ต่อไป ให้          
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปลีะหนึ่งครัง้  
ภายในหนึ่งร้อยห้าสบิวันนับแต่วันสิ้นปทีางบัญชีของ
สหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ 

คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อมเีหตอุันควร แต่ถ้านายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอื
แจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัหรอืในกรณีทีส่หกรณ์
ขาดทนุเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว  
ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชักช้า ไม่เกิน
สามสบิวันนับแต่วันทีส่หกรณ์ทราบเหตุดังกล่าว 

สมาชิกซึง่มจีํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึง่ร้อยคน 
หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มจีํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่า 
ห้าสบิคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะ 
กรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ       
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสบิวันนับแต่  
วันที่รับคํารอ้งขอ        

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมเ่รียกประชุม
ใหญ่วิสามญัภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
 ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าทีซ่ึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมอีํานาจเรียก   
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 

ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ 
คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อมเีหตอุันควร แต่ถ้านายทะเบยีนสหกรณ์มหีนงัสอื
แจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญัหรอืในกรณีทีส่หกรณ์
ขาดทนุเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว  
ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชักช้า ไม่เกิน
สามสบิวันนับแต่วันทีส่หกรณ์ทราบเหตุดังกล่าว 

สมาชิกซึง่มจีํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึง่ร้อยคน 
หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มจีํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อยกว่า 
ห้าสบิคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะ 
กรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ       
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสบิวันนับแต่ 
วันที่รับคํารอ้งขอ        

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมเ่รียกประชุม
ใหญ่วิสามญัภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
 ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าทีซ่ึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมอีํานาจเรียก  
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร 

 

ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 
กรณีทีส่หกรณ์มสีมาชิกเกินกว่าสองพันคน ให้การ
ประชุมใหญป่ระกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 
กรณีทีส่หกรณ์มสีมาชิกเกินกว่าสองพันคน ให้การ
ประชุมใหญป่ระกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 

 

ข้อ 65. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่ง
ผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมสีิทธิได้รับเลอืกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้
กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญส่ามัญ
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธาน
กลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรอืตัวแทนกลุม่แจ้ง
รายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนตอ่สหกรณ์ 
ภายใน 15 วันนับแต่มีการประชุมกลุ่ม 

ข้อ 65. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่ง
ผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมสีิทธิได้รับเลอืกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้
กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญส่ามัญ
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธาน
กลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรอืตัวแทนกลุม่แจ้ง
รายช่ือผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนตอ่สหกรณ์ 
ภายใน 15 วันนับแต่มีการประชุมกลุ่ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 66.การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้น

จากตําแหน่ง เมื่อ 
(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก

ใหม ่
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ระชุมกลุม่

ซึ่งตนสงักัด 
(3) ออกจากกลุม่ที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึง่ตนสงักัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 66.การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก
ใหม ่

(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ระชุมกลุม่
ซึ่งตนสงักัด 

(3) ออกจากกลุม่ที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึง่ตนสงักัดลงมติถอดถอน 

 

ข้อ 67. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึง
คราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําใหจ้ํานวนผู้แทนสมาชิก
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถงึสามในสี่ของ
จํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด ก็ให้ทีป่ระชุมกลุม่
ดําเนนิการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวน   
ที่ว่างลง และให้ผูแ้ทนสมาชิกที่ได้รบัเลือกตัง้อยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาทีผู่้ซึง่ตนแทนนั้น
คงอยู่ได ้

ข้อ 67. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึง
คราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําใหจ้ํานวนผู้แทนสมาชิก
เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถงึสามในสี่ของ
จํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด ก็ให้ทีป่ระชุมกลุม่
ดําเนนิการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวน   
ที่ว่างลง และให้ผูแ้ทนสมาชิกที่ได้รบัเลือกตัง้อยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาทีผู่้ซึง่ตนแทนนั้น
คงอยู่ได ้

 

ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ 
เมื่อมกีารประชุมใหญ่ทกุคราว ให้สหกรณ์มีหนงัสอื
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรือ่งทีจ่ะประชุมให้บรรดา
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการเป็น        
ผู้ลงลายมอืช่ือในหนังสือนั้น และตอ้งแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ 
เมื่อมกีารประชุมใหญ่ทกุคราว ให้สหกรณ์มีหนงัสอื
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรือ่งทีจ่ะประชุมให้บรรดา
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการเป็น        
ผู้ลงลายมอืช่ือในหนังสือนั้น และตอ้งแจง้ใหเ้จ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 

ข้อ 69.องค์ประชุมในการประชุมใหญ่          
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมผีู้แทนสมาชิกมาประชุม    
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด
หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคนจงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิก
ทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ               
ผู้สงัเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือ
ออกเสียง และไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก         
จะมอบอํานาจให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทนไม่ได้ 

ข้อ 69.องค์ประชุมในการประชุมใหญ่          
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมผีู้แทนสมาชิกมาประชุม    
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด
หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งร้อยคนจงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิก
ทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ               
ผู้สงัเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือ
ออกเสียง และไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก       
จะมอบอํานาจให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทนไม่ได้ 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง   

ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม   
ให้นัดประชุมใหญอ่ีกครัง้หนึง่ภายในสิบสี่วัน นับแต่
วันที่นัดประชุมใหญ่ครัง้แรก  

ในการประชุมครัง้หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญทีส่มาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมแล้ว เมื่อมสีมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่
กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า
สามสบิคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญทีส่มาชิกหรือผู้แทนสมาชิก     
ร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่มสีมาชิกหรือผู้แทน  
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงทีจ่ะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชุม 

ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง   
ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม   
ให้นัดประชุมใหญอ่ีกครัง้หนึง่ภายในสิบสี่วัน นับแต่
วันที่นัดประชุมใหญ่ครัง้แรก  
ในการประชุมครัง้หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญทีส่มาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมแล้ว เมื่อมสีมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่
กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า
สามสบิคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญทีส่มาชิกหรือผู้แทนสมาชิก    
ร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่มสีมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงทีจ่ะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชุม 

 

ข้อ 71. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญม่ีอํานาจหน้าที่พจิารณาวินิจฉัยเรื่อง   
ทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรือ่งการรบัสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึง่มิได้รบัเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดลุ และจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดําเนินการ 
และผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกจิการ 

(5) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยมื 
หรือคํ้าประกัน 

(6) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรือ่งการดําเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่

ข้อ 71. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญม่ีอํานาจหน้าที่พจิารณาวินิจฉัยเรื่อง   
ทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรือ่งการรบัสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึง่มิได้รบัเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี และ
จัดสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดําเนินการ 
และผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกจิการ 

(5) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยมื 
หรือคํ้าประกัน 

(6) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําป ี

(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรือ่งการดําเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไข งบดุล เป็น
งบการเงินประจําปี 
ตามพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 
-เป็นอํานาจที่
ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
แผนงานและ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําป ี

 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรอื

หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี หรอื
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(11) กําหนดรปูการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรอื
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี หรอื
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(11) กําหนดรปูการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 

 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ     

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ            
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการ
อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่าง
กันเองข้ึนดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่ 
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรอืเหรญัญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ ให้
ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ     

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ            
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการ
อีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหว่าง
กันเองข้ึนดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่ 
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรอืเหรญัญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ ให้
ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ์ 

 

 ข้อ 73 ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ
ต้องปฏิบัตหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแหง่การดําเนินการ ทีจ่ะพงึ
ดําเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ และมติ
ที่ประชุมใหญ่ ทัง้นี้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและ
ระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
สมาชิก 

-เพิ่มข้อความตาม
มาตรา 51/1 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
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 ข้อ 74 คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ 
หรือผู้จัดการ ต้องรับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสัง่ของนายทะเบียน

สหกรณ์ 
(3) ดําเนินการกิจการนอกขอบเขต

วัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการทีจ่ะ
พึงดําเนินการได้ของสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการ
กระทําของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแกส่หกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องร่วมกันกบั
คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ  
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

-เพิ่มข้อความตาม
มาตรา 51/2 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
 ข้อ 75 คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ 

หรือผู้จัดการไม่ต้องรบัผิดตามข้อ 74 ในกรณี
ดังต่อไปนี ้

(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทําการอันเป็น
เหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

(2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือ
ได้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานทีป่ระชุม
ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

-เพิ่มข้อความตาม
มาตรา 51/3 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

ห้ามไม่ใหบุ้คคลซึง่มลีักษณะดังต่อไปนี้ เป็น
หรือทําหน้าทีก่รรมการดําเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือมี
คําวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการตาม
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออก
จากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) สมาชิกซึง่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ 

ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง  
บัญชีนับแต่ปทีี่ผิดนัดถึงปีทีเ่ลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการ
กระทําของตนเอง 

(6) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 

ข้อ 76 ห้ามไม่ให้บุคคลซึง่มลีักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นหรือทําหน้าทีก่รรมการดําเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือมี
คําวินิจฉัยเป็นทีสุ่ดให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการตาม
มาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออก
จากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือ
ผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 

(6) เป็นกรรมการหรือผูจ้ัดการในสหกรณ์ที่ถูก
สั่งใหเ้ลกิตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง่
พระราชบัญญัตสิหกรณ์  

(7) เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

(8) สมาชิกซึง่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ 
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปทีี่ผิดนัดถึงปีทีเ่ลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการ
กระทําของตนเอง 

(9) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 

-เพิ่มข้อความตาม
มาตรา 52 แห่ง
พรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 73. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการ

ด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้
(1) เป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ และที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนาม
สหกรณ์ตามทีก่ําหนดไว้ในข้อบังคับนี ้

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธาน

กรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อ
ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบ 
หมายให ้

(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนิน การมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทกุครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุม

ของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือ

กรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบั จ่าย และ

เก็บรักษาเงินและทรัพยส์ินของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนิน การมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 77. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละ
ต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้
(1) เป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ และที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับนี ้

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไมอ่ยู่ หรอืไม่
อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ หรอืเมือ่ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบ 
หมายให ้

(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิน การ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ

สหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการ

ดําเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบั จ่าย และเก็บรักษา

เงินและทรพัย์สินของสหกรณ์ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบรอ้ย 
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนิน การ

มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ 

 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 74. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง       

คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง   
คราวละสองปีนบัแต่วันเลอืกตั้ง ในวาระเริ่มแรก   
เมื่อครบหนึง่ปีนบัแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการดําเนินการทัง้หมด โดยวิธีจับสลาก   
(ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการ
ที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยู่นานทีสุ่ดออก
จากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ป ี

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไมม่ีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมกีารเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 

กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตัง้ซ้ําอีกได้ แต่ต้องไมเ่กินสองวาระติดต่อ 
กัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการดําเนินการที่ได้รบัเลือก 
ตั้งใหม่ อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการ 
ดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่ง      
มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ข้อ 78. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง       
คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง  
คราวละสองปีนบัแต่วันเลอืกตั้ง ในวาระเริ่มแรก   
เมื่อครบหนึง่ปีนบัแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการดําเนินการทัง้หมด โดยวิธีจับสลาก   
(ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการ
ที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรอือยู่นานทีสุ่ดออก
จากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ป ี

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไมม่ีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมกีารเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 

กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตัง้ซ้ําอีกได้ แต่ต้องไมเ่กินสองวาระติดต่อ 
กัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจาก
ตําแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการดําเนินการที่ได้รบัเลือก 
ตั้งใหม่ อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการ  
ดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่ง      
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 

ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับ       
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ัดต้ังสหกรณ์    
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จนกว่าที่
ประชุมใหญส่ามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการ 
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รบั
เลือกตั้ง 

ข้อ 79. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับ      
จดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ัดต้ังสหกรณ์    
มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จนกว่าที่
ประชุมใหญส่ามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการ 
ทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รบั
เลือกตั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 76. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการ

ดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง  เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ 

ต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อทีป่ระชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่า 

เงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือ

รายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ  

หรือรายบุคคล 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มเีหตุอันควร 
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีร่ับทราบคําสั่ง  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหง่ชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ประชุมใหญล่งมติถอดถอนให้กรรมการ
ดําเนินการพ้นจากตําแหนง่ทั้งคณะ ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทัง้คณะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ   
ชุดแรก 

ข้อ 80. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการ
ดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง  เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ 

ต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อทีป่ระชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่า 

เงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือ

รายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ  

หรือรายบุคคล 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มเีหตุอันควร 
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) 

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีร่ับทราบคําสั่ง  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แหง่ชาติให้เป็นที่สุด 

กรณีที่ประชุมใหญล่งมติถอดถอนให้กรรมการ
ดําเนินการพ้นจากตําแหนง่ทั้งคณะ ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่ทัง้คณะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการ  
ชุดแรก 

 

ข้อ 77. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 
(7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนง่ 
อยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะ
ได้มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ จะประชุมดําเนินการ
ใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ข้อ 81. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 
(7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนง่ 
อยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะ
ได้มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ จะประชุมดําเนินการ
ใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการดําเนินการว่างลง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ัน
เป็นตําแหนง่ประธานกรรมการ หากไมม่ีรองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตัง้ใหม่ คณะกรรมการดําเนิน การอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหน้าที่
แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือก
ตั้งข้ึนแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง
เท่ากําหนดเวลาทีผู่้ซึง่ตนแทนนั้นจะอยู่ได ้

ในกรณีที่ตําแหนง่กรรมการดําเนินการว่างลงกอ่นถึง
คราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ันเป็น
ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไมม่ีรองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพือ่เลือกตัง้ใหม่ คณะกรรมการดําเนิน การ

อาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทํา
หน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ข้ึน

แทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาที่ผูซ้ึ่งตนแทนนั้นจะอยู่ได ้

 

ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม           
ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้เป็น
อย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกบั  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ
ด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมี
กรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
กรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 82. การประชุมและองค์ประชุม                 
ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้เป็น
อย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรอืรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกบั  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ
ด้วยทุกคราว 
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมี
กรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของกรรมการดําเนินการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 

ข้อ 79. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล ใหส้มาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ มติและคําสั่ง
ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืม
เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรอืลงทุนของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุม
ใหญ่ การเสนองบดลุและรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

 
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีต่อ   

ที่ประชุมใหญ ่

ข้อ 83. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่
ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล ใหส้มาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ มติและคําสั่ง
ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืม
เงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรอืลงทุนของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกบัการประชุม
ใหญ่ การเสนองบการเงินประจําปีและรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ ่

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีต่อ   
ที่ประชุมใหญ ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไข งบดุล เป็น
งบการเงินประจําปี 
ตามพรบ.สหกรณ์
พ.ศ. 2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
        (5) พิจารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี

(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและ         
ที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้หรือจ้าง และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจ้ัดการให้เป็นการ
ถูกต้อง 

(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนด   
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึง่บรรดา

ทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอปุกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น 

(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอน
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(13) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามหนงัสอืของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป  เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิก 
และผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(16) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน  
ให้ตามที่เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดเีกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนปีระนอมยอมความ หรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนญุาโตตุลาการพจิารณาช้ีขาด 

(18) เสนอแผนงาน และเป้าหมายในการ
ดําเนินงาน รวมทัง้ประมาณการรายจ่ายประจําปี   
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ 

        (5) เสนอแผนงาน เป้าหมายในการดําเนินงาน 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีใหท้ี่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 

(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและ        
ที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้หรือจ้าง และ
กําหนดค่าตอบแทนของผูจ้ัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจ้ัดการให้เป็นการ
ถูกต้อง 

(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ และกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึง่บรรดา

ทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่างๆ และบรรดาอปุกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาใหส้หกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น 

(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้และถอดถอน
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(13) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามหนงัสอืของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผูส้อบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป  เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิก 
และผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(16) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน  
ให้ตามที่เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดเีกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนปีระนอมยอมความ หรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนญุาโตตุลาการพจิารณาช้ีขาด 

 

-เป็นอํานาจที่
ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
แผนงานและ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นําไปรวมข้อ 
83(5) 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
 (19) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ

ทรัพยส์ิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(20) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการดําเนินการ    

เป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน่ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามที่ข้อบงัคับของสันนิบาต
สหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้นกําหนดไว้ 

(21) พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้าที่ในการ
ดําเนิน งานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ัดการ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(18) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกบั
ทรัพยส์ิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(19) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการดําเนินการ   
เป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอืน่ ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามที่ข้อบงัคับของสันนิบาต
สหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้นกําหนดไว้ 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้าที่ในการ
ดําเนิน งานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ัดการ และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 

ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา
การหรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิน้าที่ของตน จนทําให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี  
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบ
บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ 

ข้อ 84. ความรับผิดของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา
การหรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัตหิน้าที่ของตน จนทําให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกบัการเงิน การบญัชี  
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบ
บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ 

 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 81. คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะ กรรมการ
อํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
จํานวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ เหรัญญกิ และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ 
และให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้กรรมการ
ดําเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ        
คณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและ 
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้
เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ    
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย และใหป้ระธานกรรมการ
อํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 85. คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะ กรรมการ
อํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
จํานวน 7 คน โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ เหรัญญกิ และเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ 
และให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้กรรมการ
ดําเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ        
คณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและ 
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้
เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ    
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครัง้เป็นอย่างน้อย และใหป้ระธานกรรมการ
อํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมี

กรรมการอ านวยการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จงึจะเป็น
องค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ 
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมี
กรรมการอ านวยการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จงึจะเป็น
องค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ 
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

 

ข้อ 82. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
อ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
สะสมเงิน การฝาก หรอืการเกบ็รักษาเงินใหเ้ป็นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบญัชี และทะเบียนต่างๆ 
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตลอดจนทรพัย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผูเ้กี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการ
ปรับปรงุ หรือแก้ไขการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดลุ รวมทั้งบัญชี
กําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนิน งานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญอ่นุมัติ 

 
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของ

สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา
เสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมัต ิ

(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิน 
การพิจารณาอนุมัต ิและเสนอทีป่ระชุมใหญเ่พื่อ
ทราบ 

(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 

ข้อ 86. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
อ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
สะสมเงิน การฝาก หรอืการเกบ็รักษาเงินใหเ้ป็นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบญัชี และทะเบียนต่างๆ 
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ตลอดจนทรพัย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผูเ้กี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการ
ปรับปรงุ หรือแก้ไขการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปี
รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนิน งานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนมุัต ิ

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา
เสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมัต ิ

(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิน 
การพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
พิจารณาอนมุัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไข งบดุล เป็น
งบการเงินประจําปี 
ตามพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 
ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 
 
-แก้ไขให้สอดคล้อง
กับข้อ 71(6) และ
83 (5) 

 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจตั้งคณะ กรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหนง่ได้เท่ากบั
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราว 
ที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่างนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู้ หรอื
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมี
กรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ข้อ 87. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะ กรรมการเงินกู้ จาก
คณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหนง่ได้เท่ากบั
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราว 
ที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่างนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู้ หรอื
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมี
กรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

 

ข้อ 84. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้       
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพจิารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แกส่มาชิกตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์รวมทั้ง
ข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกใหเ้ป็นไป
ตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกู้มีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็น
ว่าหลักประกันสําหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง
กําหนดใหผู้้กูจ้ัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจรงิ ในกรณี
สมาชิกผูกู้้ขอผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ 
หรือผิดนัดการสง่เงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความ 

เห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพจิารณา   
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 88. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู ้      
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพจิารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แกส่มาชิกตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์รวมทั้ง
ข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกใหเ้ป็นไป
ตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกู้มีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็น
ว่าหลักประกันสําหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง
กําหนดใหผู้้กูจ้ัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจรงิ ในกรณี
สมาชิกผูกู้้ขอผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ 
หรือผิดนัดการสง่เงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความ 

เห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพจิารณา   
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 85. คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ จาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้มี
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่ และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะ 
กรรมการดําเนินการซึ่งตัง้คณะกรรมการศึกษา     
และประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมกันตามคราวที่มกีิจธุระ แต่จะต้องมีการ 
ประชุมกันเดือนละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัตงิานให้คณะกรรมการดําเนิน 
การทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 89. คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ จาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้มี
ตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่ และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะ 
กรรมการดําเนินการซึ่งตัง้คณะกรรมการศึกษา    
และประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมกันตามคราวที่มกีิจธุระ แต่จะต้องมีการ 
ประชุมกันเดือนละหนึง่ครัง้เป็นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัตงิานให้คณะกรรมการดําเนิน 
การทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 

ข้อ 86. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกจิการ
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 
โดยให้การศึกษาและอบรมแกส่มาชิกและผู้ทีส่นใจ 
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการ
บรหิารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูส้มัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แกส่มาชิก

ถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการ ต่าง ๆ  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

ข้อ 90. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกจิการ
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 
โดยให้การศึกษาและอบรมแกส่มาชิกและผู้ทีส่นใจ 
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการ
บรหิารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์
ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูส้มัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แกส่มาชิก

ถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการ ต่าง ๆ  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

 

 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้าน

การดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและนอกประเทศ 
เพื่อนําตัวอย่างที่ดมีาเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณานํามาบริการแกส่มาชิกตามความเหมาะสม 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้าน
การดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและนอกประเทศ 
เพื่อนําตัวอย่างที่ดมีาเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณานํามาบริการแกส่มาชิกตามความเหมาะสม 

 

ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่
การดําเนินการ คณะกรรม การดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ข้อ 91. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่
การดําเนินการ คณะกรรม การดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ข้อ 88. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุม
ใหญ่ หรอืการประชุมคณะ กรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม           
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม ก็ให้          
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม     
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมด้วย   
ก็ให้ที่ประชุมเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น  
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ให้ประธาน
ของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม    
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม ก็ให้ทีป่ระชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ระชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุม่หรือ
เลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม 
ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า
ประชุมคนหนึ่ง ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามญั ที่สมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม ในกรณีที่ทีป่ระชุมใหญ่ได้มมีติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการรอ้งขอให้เปลี่ยนตัว
ประธานในทีป่ระชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น 
หรือจนเสรจ็การประชุม มติเลือกประธาน  ในที่
ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มา
ประชุม 

ข้อ 92. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุม
ใหญ่ หรอืการประชุมคณะ กรรมการดําเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม           
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม ก็ให้          
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม     
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมด้วย   
ก็ให้ที่ประชุมเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น  
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ให้ประธาน
ของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม   
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม ก็ให้ทีป่ระชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ระชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ใหป้ระธานของกลุม่หรือ
เลขานุการกลุม่ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม 
ไม่อยู่ในที่ประชุมก็ใหท้ี่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้า
ประชุมคนหนึ่ง ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามญั ที่สมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม ในกรณีที่ทีป่ระชุมใหญ่ได้มมีติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถ้ามีการรอ้งขอให้เปลี่ยนตัว
ประธานในทีป่ระชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น 
หรือจนเสรจ็การประชุม มติเลือกประธาน  ในที่
ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มา
ประชุม 
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การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม   

ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกหนึง่คนให้มหีนึ่งเสียงในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ และทีป่ระชุมกลุม่  แล้วแต่
กรณี ได้เพียงคนละหนึง่เสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมา
ประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึง่ทีป่ระชุมวินจิฉัยน้ัน ผู้ใดมสี่วนได้
เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม   
ข้อ 93. การออกเสียง สมาชิก หรือผู้แทน

สมาชิกหนึง่คนให้มหีนึ่งเสียงในการลงคะแนนออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ และทีป่ระชุมกลุม่  แล้วแต่
กรณี ได้เพียงคนละหนึง่เสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมา
ประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึง่ทีป่ระชุมวินจิฉัยน้ัน ผู้ใดมสี่วนได้
เสียเป็นพเิศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 

 

ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้
กําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่ง
ของสหกรณ์ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม
ใหญ่ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

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

ข้อ 94. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้
กําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่ง
ของสหกรณ์ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม
ใหญ่ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

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

 

รายงานการประชุม    
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุม

ใหญ่ การประชุมกลุม่ การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น 
ต้องจัดใหผู้เ้ข้าประชุมลงลายมอืช่ือ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พจิารณาวินิจฉัยทัง้สิ้นไว้ในรายงานการประชุม 
และใหป้ระธานในทีป่ระชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้า
ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

รายงานการประชุม    
ข้อ 95. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ 

การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น 
ต้องจัดใหผู้เ้ข้าประชุมลงลายมอืช่ือ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พจิารณาวินิจฉัยทัง้สิ้นไว้ในรายงานการประชุม 
และใหป้ระธานในทีป่ระชุมกับกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึง่ทีเ่ข้า
ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวดท่ี 9 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความซื่อสัตย์สจุริตมีความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม เพือ่แต่งตั้ง หรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72 (1), (2), (3), (4) ในการจ้างผูจ้ัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้มหีลักประกันตาม
สมควร 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องใหผู้้จัดการ
รับทราบ และรบัรองทีจ่ะปฏิบัตหิน้าที่ดงักําหนดไว้  
ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตรา
เงินเดือน การใหส้วัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

หมวดท่ี 9 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ข้อ 96. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความซื่อสัตย์สจุริตมีความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสม เพือ่แต่งตั้ง หรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ 76 (1)-(8) ในการจ้างผู้จัดการต้องทําหนงัสือ
สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกให้มหีลกัประกันตามสมควร 
 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องใหผู้้จัดการ
รับทราบ และรบัรองทีจ่ะปฏิบัตหิน้าที่ดงักําหนดไว้  
ในข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนดอัตรา
เงินเดือน การใหส้วัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

 
 
-แก้ไขคุณสมบัติ
ผู้จัดการตาม
ข้อบังคับฉบับใหม ่
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขข้อตาม
ข้อบังคับฉบับใหม ่
 
 

ข้อ 93. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์               
สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือ 
ไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 97. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์               
สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือ 
ไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

 

ข้อ 94. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรบัผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจํา
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง และใหผู้้เข้าเป็นสมาชิกชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบงัคับของ
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน 
แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และสง่เสรมิ
การรบัฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) ตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทกุหกเดือน พร้อมกบั
แจ้งใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

ข้อ 98. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรบัผิดชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจํา
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดใหผู้เ้ข้าเป็นสมาชิก
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบงัคับของ
สหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเกบ็เงินค่าหุ้นรายเดือน 
แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และสง่เสรมิ
การรบัฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) ตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทกุหกเดือน พร้อม
กับแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
-แก้ไขตามร่าง
ข้อบังคับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม

อํานาจหน้าทีท่ี่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
(7) กําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัตงิานของ

บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบญัชาและรบัผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(8) กวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ 
หรือจัดใหม้ีใบสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดย
ครบถ้วน และเกบ็รกัษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี   
และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจบุัน 

(10) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการ
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุล รวมทั้งบญัชีกําไร 
ขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพจิารณา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่
อนุมัต ิ

(12) จัดทําแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพจิารณา 

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกบัแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(14) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจง ในการประชุม
ใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึง่ทีป่ระชุมนั้นๆ มิ
ให้เข้าร่วมประชุม 

(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 

(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจดูแลทรัพยส์ินต่างๆ ของสหกรณ์  
ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 

 (17) เสนอรายงานกจิการประจําเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
อํานาจหน้าทีท่ี่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

(7) กําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัตงิานของ
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบญัชาและรบัผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(8) กวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ 
หรือจัดใหม้ีใบสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดย
ครบถ้วน และเกบ็รกัษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี  
และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจบุัน 

(10) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการ
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปี 
รวมทั้งบัญชีกําไร ขาดทุน และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนมุัต ิ

(12) จัดทําแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพจิารณา 

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกบัแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(14) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจง ในการประชุม
ใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึง่ที่ประชุมนั้นๆ มิ
ให้เข้าร่วมประชุม 

(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 

(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจดูแลทรัพยส์ินต่างๆ ของสหกรณ์   
ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 

 (17) เสนอรายงานกจิการประจําเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไข งบดุล เป็น
งบการเงินประจําปี 
ตามพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 ฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 
 

 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์  

ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท่าง
ราชการกําหนด 

(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหก้ิจการใน
หน้าที่ลลุ่วงไปด้วยดี 

(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ 
ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท่าง
ราชการกําหนด 

(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหก้ิจการใน
หน้าที่ลลุ่วงไปด้วยดี 

 

ข้อ 95. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ      
ผู้จัดการของสหกรณ์ ต้องพ้นจากตําแหนง่ด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือ

ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ หรือครบกําหนด

ตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลกิจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ กระทํา
การหรือละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเ้กิด
ความไม่สงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน 
หรือไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทีผู่้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 99. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ      
ผู้จัดการของสหกรณ์ ต้องพ้นจากตําแหนง่ด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือ

ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ หรือครบกําหนด

ตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลกิจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้ กระทํา
การหรือละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเ้กิด
ความไม่สงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน 
หรือไมเ่หมาะสมกบัตําแหน่งหน้าทีผู่้จัดการสหกรณ์ 

 

ข้อ 96. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่น
หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ะออก ไม่น้อยกว่า
สามสบิวัน และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พจิารณาการลาออกนั้น การยบัยั้ง
การลาออกของผูจ้ัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกิน     
หกสบิวันนับแต่วันรบัหนังสือ 

ข้อ 100. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่น
หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ะออก ไม่น้อยกว่า
สามสบิวัน และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พจิารณาการลาออกนั้น การยบัยั้ง
การลาออกของผูจ้ัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกิน    
หกสบิวันนับแต่วันรบัหนังสือ 

 

ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการ 
ให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้ มีการ   
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงาน  
ในหน้าที่ผูจ้ัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง่ 
ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ป ี  

ข้อ 101. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการ 
ให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้ มีการ   
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ใน
ฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่น
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงาน  
ในหน้าที่ผูจ้ัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง่ 
ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ป ี  

 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   

ถ้าตําแหน่งผูจ้ัดการว่างลง  และยงัไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ 
หรือไมอ่าจปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นครัง้คราวให้          
รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผูจ้ัดการ หรอืเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 102. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   
ถ้าตําแหน่งผูจ้ัดการว่างลง  และยงัไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ 
หรือไมอ่าจปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นครัง้คราวให้          
รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผูจ้ัดการ หรอืเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เป็นผู้รักษาการแทน 

 

ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผูจ้ัดการ ใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงินกบับรรดาทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ   
อันแท้จรงิก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 103. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผูจ้ัดการ ใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงินกบับรรดาทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
ตลอดจนจัดทํางบการเงินประจําปี ของสหกรณ์    
เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ะส่งมอบงาน 

-แก้ไข งบดุล เป็น
งบการเงินประจําปี 
ตามพรบ.สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 ฉบับ
ปรับปรงุ พ.ศ. 
2562 

ข้อ 100. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจาก
ตําแหน่งผูจ้ัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัตงิานใน
สหกรณ์ โดยต้องไมเ่ป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72 (1), (2), (3), (4) ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์  

ข้อ 104. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจาก
ตําแหน่งผูจ้ัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัตงิานใน
สหกรณ์ โดยต้องไมเ่ป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 76 (1)-(7) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์  

-แก้ไขข้อตาม
ข้อบังคับฉบับใหม ่
 

หมวด 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 101. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศักด์ิ   
คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก ซึง่
ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เป็น
ที่ปรึกษาและทีป่รึกษากติติมศกัดิ์ ได้จาํนวนไมเ่กนิหา้
คน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด 

หมวด 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 105. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศักด์ิ   
คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก ซึง่
ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม เป็น
ที่ปรึกษาและทีป่รึกษากติติมศกัดิ์ ได้จาํนวนไมเ่กนิหา้
คน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กําหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ   
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งสมาชิก หรอืบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน การบัญชี 
การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ มีจํานวนตามที่     
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ให้เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําป ี

ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
หรือผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์   เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ   
ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตัง้สมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน        
การบญัชี การเศรษฐกิจ การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผูผ้่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรอืหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรบัรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 1 คน  

 
-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
 ข้อ 107 ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์อาจ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสํารอง เพื่อให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการทีส่หกรณ์เลือกตั้งสํารองไว้
สามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีทีผู่้ตรวจสอบ
กิจการที่ได้รบัการเลอืกตั้งจากทีป่ระชุมใหญพ่้นจาก
ตําแหน่ง ตามข้อ 109 

-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการอยู่ในตําแหนง่ได้ม ี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กําหนดเวลาแล้วยังไม่มกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ใหผู้้ตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางกอ่น 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รบั
เลือกตั้งซ้ํา 

ข้อ 108. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการอยู่ในตําแหนง่ได้ม ี
กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กําหนดเวลาแล้วยังไม่มกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ใหผู้้ตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางกอ่น 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รบั
เลือกตั้งซ้ํา 

 

 ข้อ 109 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง 
เพราะเหตุอยา่งใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่น

ต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ 
ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

แล้วแต่กรณี 
(4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากต าแหน่งท้ังคณะหรือรายบุคคล  

(5) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 104. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ในข้อ
ต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยส์ิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและข้อเทจ็จริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของ
การดําเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมิน ผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการ
ดําเนิน การ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์     
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกจิการนั้นๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้างและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามแผนงาน และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณาหาทาง
ปรับปรงุ แผนงาน ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ ตลอดจน
คําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่นๆ เพือ่ใหเ้กิดผลดีแก่การดําเนินกจิการของ
สหกรณ์ 

 

ข้อ 110. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ในข้อ
ต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน 
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเทจ็จริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของ
การดําเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจ้ัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์     
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกจิการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสญัญาจ้างและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามแผนงาน 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพจิารณาหาทาง
ปรับปรงุ แผนงาน ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ ตลอดจน
คําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกจิการ
ของสหกรณ์ 

การตรวจสอบกจิการและการดําเนินงานของ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกจิการตอ้งปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ ที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการเสนอรายงานผล        

การตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป 
แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ด้วย 

ข้อ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ ให้ผู้ตรวจสอบกจิการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทั้ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อกัษร และเข้า
ร่วมประชุมเพือ่แจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปี  
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีทีผู่้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์
อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไมเ่ป็นไป 
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทัง้ข้อบงัคับ ระเบียบ 
มติที่ประชุมหรือคําสัง่ของสหกรณ์จนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันที
เพื่อดําเนินการแก้ไข และใหจ้ัดสง่สําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดทีก่ํากับดูแลโดยเร็ว  

ให้ผู้ตรวจสอบกจิการติดตามผลการแก้ไข  
ตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผล
การแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกจิการ
ต่อสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด ที่กํากับดูแล  

-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
           หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพรอ่งของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกจิการ
ต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ 
ด้วยเหตุอันไม่แจง้นั้น 

ข้อ 112. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัตงิานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกจิการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ หรอืหาก
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจง้ให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

-แก้ไขตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวด 11 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
ข้อ 106. การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับจะกระทํา

ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่

เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมกีารพจิารณาเรื่องที่ 
จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึง่มีกรรมการดําเนินการมาประชุมเตม็
จํานวนของคณะกรรมการดําเนินการทีม่ีอยู่ใน
ขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับนั้น 

ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ดําเนิน การที่มาประชุม ซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม 
แต่ถ้าสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกหรอืผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าห้าสบิคน ลงลายมือช่ือทําหนงัสือร้องขอต่อ
คณะ กรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อย
กว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับก็ย่อมทําได้  
โดยต้องระบุข้อความทีจ่ะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อม
ด้วยเหตุผล 

(3) การพจิารณาวาระการแก้ไขเพิม่เติม
ข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน ของผู้แทน
สมาชิก แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแก้ไข
เพิ่มเตมิแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น  ขัดกับ
กฎหมาย หรอื ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ หรอืเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจด
ทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือ คําสั่ง
ให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และใหผู้้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัต ิ

หมวด 11 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 113. การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับจะกระทํา
ได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่
เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมกีารพจิารณาเรื่องที่ 
จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึง่มีกรรมการดําเนินการมาประชุมเตม็
จํานวนของคณะกรรมการดําเนินการทีม่ีอยู่ใน
ขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับนั้น ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการ
ที่มาประชุม ซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้า
สิบคน ลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะ 
กรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้  โดย
ต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พรอ้มด้วย
เหตผุล 

(3) การพจิารณาวาระการแก้ไขเพิม่เติม
ข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคน ของผู้แทน
สมาชิก แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ไดล้งมติแก้ไข
เพิ่มเตมิแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น  ขัดกับ
กฎหมาย หรอื ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ หรอืเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบัจด
ทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือ 
คําสั่งใหส้อดคลอ้งกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และใหผู้้เกี่ยวข้อง     
ถือปฏิบัต ิ

 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
หมวด 12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์                 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนด
ระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ความสะดวก 
ในการปฏิบัตงิานของสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ์ 

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์
อื่น 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง

สหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษา

เงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับ

เกี่ยวกับ การทํางาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ

สาธารณประโยชน ์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ ์
(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น     
แนวทางในการปฏิบัตงิานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ    ดําเนินการ
กําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้            นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ และ   กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 114. ระเบียบของสหกรณ์                 
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่กําหนด
ระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ความสะดวก 
ในการปฏิบัตงิานของสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ์ 

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์
อื่น 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง

สหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษา 

เงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับ

เกี่ยวกับการทํางาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ

สาธารณประโยชน ์
 (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรกึษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ ์
(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น 
แนวทางในการปฏิบัตงิานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะใช้  
บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ     
ดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้  นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ         
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 108. การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย     

ในกรณีที่ทรัพยส์ินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืน
เงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 107 (3) (4)  แต่มิได้รับชําระ
ตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนิน การต้องร้องทุกข์ 
หรือฟอ้งคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข้อ 115. การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย     
ในกรณีที่ทรัพยส์ินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์
เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 114 (3) (4)  แต่มิได้
รับชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนิน การ
ต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุความ 

-แก้ไขข้อตาม
ข้อบังคับใหม ่

ข้อ 109. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ 116. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหา
นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

 

ข้อ 110. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่าย
อสังหารมิทรพัย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนิน การที่มอียู่ในขณะนั้น    
เป็นเอกฉันท์ และตอ้งได้รบัความเห็นชอบจาก        
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตามความ
ในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกในทีป่ระชุม 

ข้อ 117. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่าย
อสังหารมิทรพัย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนิน การที่มอียู่ในขณะนั้น    
เป็นเอกฉันท์ และตอ้งได้รบัความเห็นชอบจาก        
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของทีป่ระชุมใหญ่ตามความ
ในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก 
หรือผู้แทนสมาชิกในทีป่ระชุม 

 

ข้อ 111. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์
ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหนา่ยทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ตลอดทัง้จ่ายคืนเงนิรบัฝากพรอ้มด้วยดอกเบีย้ และ
ชําระหนี้สนิอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีทรัพยส์ินเหลืออยูเ่ท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แกส่มาชิกไมเ่กินมลูค่า
หุ้นที่ชําระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว      
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 
เงนิทีจ่่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือ่รวมทัง้สิน้ ต้อง     
ไม่เกินยอดรวมแหง่จาํนวนเงินกําไรสทุธิทีส่หกรณ์   
หาไดใ้นระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณ์ กับทุนรักษาระดบั
อัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรพัย์สินเหลืออยู่อกีให้โอนให้แกส่หกรณ์
อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเห็นชอบของ     
นายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือน นบัแต่วันที่ชําระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 118. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์
ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชี
โดยจําหนา่ยทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ตลอดทัง้จ่ายคืนเงนิรบัฝากพรอ้มด้วยดอกเบีย้ และ
ชําระหนี้สนิอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า
มีทรัพยส์ินเหลืออยูเ่ท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่าย
ตามลําดับ ดังต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แกส่มาชิกไมเ่กินมลูค่า
หุ้นที่ชําระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว      
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 
เงนิทีจ่่ายตามข้อ (2) และ (3) เมือ่รวมทัง้สิน้ ต้อง     
ไม่เกินยอดรวมแหง่จาํนวนเงินกําไรสทุธิทีส่หกรณ์   
หาไดใ้นระหว่างปีทีเ่ลกิสหกรณ์ กับทุนรักษาระดบั
อัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรพัย์สินเหลืออยู่อกีให้โอนให้แกส่หกรณ์
อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเห็นชอบของ     
นายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือน นบัแต่วันที่ชําระบญัชีเสร็จ 

 

 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 112. ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนด

ข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัตทิี่กําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่หรือ
คําแนะนําเป็นหนงัสือ และระเบียบปฏิบัติของ      
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบงัคับ
นี้ด้วย 

ข้อ 119. ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนด
ข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัตทิี่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง
หรือคําแนะนําเป็นหนังสือ และระเบียบปฏิบัติของ      
นายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 113. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บงัคับ 

ระเบียบใดซึง่สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบงัคับนี้ถือ
ใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกบัข้อบงัคับนี้ ให้ถือใช้ตาม
ระเบียบนั้นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบ
ข้ึนถือใช้ใหม่ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 120. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บงัคับ 

ระเบียบใดซึง่สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบงัคับนี้ถือ
ใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกบัข้อบงัคับนี้ ให้ถือใช้ตาม
ระเบียบนั้นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบ
ข้ึนถือใช้ใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

       

3.2 การพิจารณาออกใบเสร็จรับเงิน           
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
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