
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
พ.ศ. 2564 

        

หมวดทั่วไป 

 

                ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
      ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด พ.ศ. 2564” 
      ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
      ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับ
สหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
      ในข้อบังคับนี้ 
               “ข้อบังคับ” หมายความว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “สหกรณ์” หมายความว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด”   
               “สมาชิก” หมายความว่า “สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “สมาชิกสมทบ” หมายความว่า “สมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด”     
               “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์” หมายความว่า “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “กรรมการดําเนินการ” หมายความว่า “กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “ประธานกรรมการ” หมายความว่า “ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมปศุสัตว์ จํากัด หรือรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้” 
               “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า “รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “กรรมการและเลขานุการ” หมายความว่า “กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “กรรมการและเหรัญญิก” หมายความว่า “กรรมการและเหรัญญิกของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” หมายความว่า “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก” หมายความว่า “กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด” 
               “ค่าปฏิบัติงาน” หมายความว่า “ค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์” 
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หมวด 1 

ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส านักงาน 
 

               ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
                       ชื่อภาษาไทย  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด 
                       ชื่อย่อภาษาไทย  สอ.ปศ.    
                       ชื่อภาษาอังกฤษ THE DEPARTMENT OF LIVESTOCK DEVELOPMENT SAVINGS  
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
                       ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์                      
                       ที่ตั้งส านักงาน  ณ  กรมปศุสัตว์  เลขที่ 69/1  ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 
               การย้ายที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์ สํานักงานที่ตั้งสหกรณ์อาจมีการย้ายไปที่แห่งใหม่ได้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินการและจัดหาสถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหม่โดยการเห็นชอบ 
จากที่ประชุมใหญ่และได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการย้ายที่ตั้งของสํานักงาน
สหกรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
               การแจ้งและการประกาศการย้ายที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แจ้งการย้ายที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ไปให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่วนราชการที่กํากับดูแลสหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งให้ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานของ
สหกรณ์เดิมและท่ีว่าการเขตแห่งท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์เดิมและท่ีตั้งสํานักงานสหกรณ์แห่งใ หม่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
               ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 
              ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3.9 เซนติเมตร ลายกลางเป็น 
รูปพระพิรุณทรงนาคอยู่ในเรือนแก้วกับมีรูปโคและม้าประคองเรือนแก้ว ทั้งสองข้างมีลายกนกประกอบอยู่
ภายในวงกลม เบื้องบนมีอักษรจารึกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด ” เบื้องล่างมีอักษรจารึกว่า 
“สอ.ปศ.” 

 

  หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

 

               ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณน์ี้วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
                        (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ 
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
                        (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
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                        (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
                        (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก  
                        (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
                        (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
              ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ 
ดังต่อไปนี้ 
                        (1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                        (2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                        (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                        (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
                        (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  
                        (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
                        (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญ
กิจการของสหกรณ์     
                        (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
                        (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
                        (10) ฝาก หรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด 
                        (11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
                        (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
                        (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
                        (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด 
                        (15) กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า  
เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอน หรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจําหน่าย จํานอง  
หรือรับจํานอง จํานํา หรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 

 

  หมวด 3 
ทุน 

 

              ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
                       (1) ออกหุ้น 
                       (2) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์   
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                       (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน  
                       (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
                       (5) รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
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หุ้น 

 

              ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ในการชําระ 
ค่าหุ้น สมาชิกต้องชําระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง 
              ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละยี่สิบห้าหุ้นในการถือหุ้น
สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
               สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
               เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสั งกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
               ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือและได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ์
               สมาชิกจะโอน หรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ 
               ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง  
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้น 
ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์และให้สหกรณ์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น 
              ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้ 
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนทุกเดือน หรือชําระด้วยตนเองตามท่ีได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
              เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอ บสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนา 
อันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่าหุ้นรายเดือน 
ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรก็ได ้
              ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ีถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยหุ้น จะลดการถือหุ้นรายเดือนลงเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ํากว่าอัตราที่กําหนดตามระเบียบ
สหกรณว์่าด้วยหุ้น ทั้งนี้ ไม่เกินปีละหนึ่งครั้ง 
              สมาชิกจะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
              (1) ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน และ 
              (2) ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ เว้นแต่การกู้เงินไม่เกินค่าหุ้นหรือไม่เกินค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก  
              การแจ้งลด หรืองดการชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนดังกล่าว ต้องแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
              ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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หมวด 4 

การด าเนินงาน 

 
 

การรับฝากเงิน 

 

              ข้อ 10. การรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน  
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์   
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
              ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน  ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
              ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู ้
 

              ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
                         (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
                         (2) สหกรณ์อ่ืน 
               การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์ 
               ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและข้อจํากัดแห่ง 
เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ 
ของสหกรณ ์
               การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ 
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ ์
               สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้จากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 
              ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ 
เพ่ือการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควร 
               ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรง  
ตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
              ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
                         (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์  
                         (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจําเป็น 
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้  
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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                         (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมั่นคง  หรือเพ่ือการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ 
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
              ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์               
               การงด หรือลดดอกเบี้ยให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ งด หรือลดดอกเบี้ย  
ได้เฉพาะในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ถึงแก่ความตาย สมาชิกถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ  ต้องคําพิพากษา 
ให้ล้มละลายตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ   
              ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
               ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน  
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า     
                         (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
                         (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย  
ที่ให้เงินกู้นั้น 
                         (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใด 
เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด            
                         (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
               ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ 
ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ําประกันร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกัน
ชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
              ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตนโอน  
หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) (ก) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 

               ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์ หรือสมาชิกจะได้รับ 
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การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

 

              ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงานสหกรณ์ วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับ  
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
               การกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันประจําปีให้เป็นไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
              ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ 
ตราส ารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันประจําปีตามข้อ 18 
 

การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ์

 

              ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
                         (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานอง 
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ 
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ หรือกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ หรือกรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก หรือกรรมการดําเนินการ 
ผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมาย หรือผู้จัดการซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมาย
รวมเป็นจํานวนสองคน 
                         (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้อง 
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
               อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย ยกเว้นเช็ค 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ ์

 

              ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
              ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
               เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ให้บันทึกรายการในวันที่  
เกดิเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่  
วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีโดย 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
               ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ และงบการเงินประจําปี 
ต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
               งบการเงินประจําปีนั้นต้องทําให้แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติ 
ในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
               วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี 
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              ข้อ 23. การแสดงงบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
เสนองบการเงินประจําปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
               ให้สหกรณ์จัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ในคราว 
ที่เสนองบการเงินประจําปี และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีและงบการเงินประจําปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 

กฎหมาย ข้อบังคับ ทะเบียน และเอกสารของสหกรณ ์

 

              ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณม์ีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงาน
การประชุมตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรให้มีข้ึน 
               ในการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นนอกจากรายการที่กฎหมายกําหนดแล้ว สําหรับ
ทะเบียนสมาชิกยังต้องมีรายการ “เลขประจําตัวประชาชน” และ “เลขทะเบียนสมาชิก” ให้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกราย เพ่ือสะดวกในการจัดทําบัญชีข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยให้
สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
จดทะเบียน 
               เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้น หรือข้อมูลสมาชิก ให้สหกรณ์
รายงานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
               สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา 
ทําการ แต่จะขอดูบัญชี  หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสมาชิกรายนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้จัดการ 
มอบหมายก่อน 
              ข้อ 25. กฎหมาย ข้อบังคับ และรายงานประจ าปี  ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจําปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้
ที่สํานักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทําการของสหกรณ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ ์

 

              ข้อ 26. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 
              การตรวจสอบบัญชีให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณก์ําหนด 
              ข้อ 27. การก ากับดูแลสหกรณ ์นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่  สมาชิกของ
สหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
               ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชี้แจง  
แก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 
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              ข้อ 28. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลสหกรณ์ ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด  

 

ก าไรสุทธ ิ 

 

              ข้อ 29. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
               กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ 
จัดสรรได้ ดังนี้ 
               (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตามข้อ 29 (4)  
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงด้วย 
               ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อ สหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน
สหกรณจ์ะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป หรือคํานวณเป็นรายวัน 
               (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น 
               (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  
               (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ใน  
วันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น 
ตามข้อ 29 (1) 
               (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 
               (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
               (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
               (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงสํานักงานเพื่อสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละห้า
ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
               (9) เป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ 
               (10) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น  
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ทุนส ารอง 

 

              ข้อ 30. ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน  
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดให้จัดสรรเงินอุดหนุน หรือ
ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
               อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ  
ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 
               กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เสนอแนะที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรตามข้อ 29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนให้ 
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
              ข้อ 31. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน 
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
               ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุน หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์แห่งนี้ 
 

  หมวด 5 
สมาชิก 

 

              ข้อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และ  
ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่กําหนด  
ในระเบียบของสหกรณ์ 
               ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                         (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
                         (3) (ก) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมปศุสัตว์ หรือ 
                             (ข) เคยเป็นข้าราชการ หรือเคยเป็นลูกจ้างประจําสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่รับบํานาญ 
หรือรับบําเหน็จรายเดือน หรือ 
                             (ค) เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท่ีเกษียณอายุ 
                         (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                         (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
                         (6) สมาชิกสมทบตามข้อ 56 (8) ที่มีคุณสมบัติการเป็นสมาชิกครบตามข้อ 33 
              ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 38) โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในหน่วยงานที่สังกัด 
เป็นผู้รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับอาวุโส หรือชํานาญการไม่ต้องมีผู้รับรอง 
               เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามกําหนดไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อ 
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  
               ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร  
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซ่ึงมาประชุม  
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              ข้อ 35. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ให้แก่สหกรณ์คนละสี่สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้   
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
              ข้อ 36. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ เมื่อปฏิบัติดังนี้
แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
               สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
               (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน  
               (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
               (3) มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ หรือมีสิทธิเสนอหรือได้รับเลือกตั้ง 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เว้นแต่ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ จะต้องมีระยะเวลา 
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
               (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
               (5) ได้รับสวัสดิการตามที่ระเบียบของสหกรณ์กําหนด 
               (6) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
               หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 
               (1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
               (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
               (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง  
               (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
               (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง   
              ข้อ 37. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอ่ืน และ
ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับ 
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นั้นได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้น 
มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ท่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปให้ตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
              ข้อ 38. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมา
รับราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ตามข้อ 33 (3) (ก) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์นี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิเป็นสมาชิกตามข้อ 36 ทั้งนี ้
เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
               การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่ 
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
              ข้อ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ สมาชิกผู้ใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  
ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 

              ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง  หรือหลายคน เพื่อให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนถึงแก่ความตาย มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับ 
โอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
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               ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทํา
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้เช่นกัน  
               เมื่อสมาชิกตาย และสหกรณ์ได้รับทราบแล้วให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความใน 
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีทร าบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน 
และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  
หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 46 และข้อ 47 
               ให้ผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทตามความในวรรคสาม ยื่นคําขอรับเงินประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตาย หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้และรับรองความถูกต้องแสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายในสี่สิบห้าวัน 
               ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความสิบปีแล้วให้สหกรณ์ 
โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

              ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) ตาย 
                         (2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุมัติแล้ว 
                         (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                         (4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
                         (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 33 (3) (ก) โดยมีความผิด 
                         (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
              ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และ  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว 
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได ้
              ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ทั้งนี ้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) ในหนึ่งรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ขาดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  
หรือผิดนัดชําระเงินค่าหุ้นรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
                         (2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
                         (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
                         (4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัด การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
                         (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนให้สหกรณ์ทราบ ในกรณีต่อไปนี้  
                             (ก) เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ 
                             (ข) เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน 
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                         (6) จงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง 
ของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือ 
กระทําการใด ๆ ที่ทําให้สหกรณ์เสื่อมเสีย  
              เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการ 
ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
               สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ  
ผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออกคําวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ 
ให้เป็นที่สุด 
                ข้อ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  
              ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกตามข้อ 33 (3) ที่โอน หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่ายังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
ตามระเบียบของสหกรณ์   
              ข้อ 46. การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อ 41 (1) (2) หรือ (3) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย (ถ้ามี) ที่สมาชิกผู้นั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
               สําหรับเงินค่าหุ้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนได้ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ 
เงินเฉลี่ยคืน หรือจะเรียกให้จ่ายคืนเงินค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ของปีที่ออก โดยได้รับ 
เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน ก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามข้อ 29 แล้ว 
               ถ้าในปีใด จํานวนเงินค่าหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจาก 
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีของรอบบัญชีของสหกรณ์ 
ของปีใด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีอํานาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจาก 
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีของสหกรณ์รอบใหม่ก็ได้ โดยให้ได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกัน
กับสมาชิก  แต่เฉพาะสมาชิกท่ี โอนย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิดตามข้อ 45
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษได้ 
               ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล  
เงินรับฝาก กับดอกเบี้ยค้างจ่ายและเงินเฉลี่ยคืน  (ถ้ามี ) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 
               ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 41 (5) และ (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน  (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  โดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ 
               อนึ่งหากสมาชิกจะขอให้จ่ายเงินค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยขอรับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ในปีนั้นก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีแล้ว 
               ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
ทั้งนี ้ยกเว้นกรณีตามความในวรรคสี่ข้างต้น 
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               ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้น 
แก่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น 
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินแล้วนํามาเฉลี่ย 
โดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
               เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
              ข้อ 47. การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด 
ต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 40 และข้อ 46 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ ์

 

              ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ 
 

  หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 

              ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นประจํา 
              ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                         (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                         (2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
                         (3) เป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก หรือ 
                         (4) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือพนักงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์  
                         (5) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
                         (6) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
                         (7) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน   
              ข้อ 51. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ 
ตามแบบท่ีกําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จํากัด ไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้รับรอง 
               เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่กําหนดในระเบียบ
ของสหกรณ์ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
               เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
               สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วสองครั้ง จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
อีกไม่ได้ 
              ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ของสมาชิกสมทบ  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สมทบ ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละสี่สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  
จะเรียกคืนไม่ได ้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
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              ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
                         สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                         (1) ถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยยี่สิบห้าหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 
และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก             
                         (2) มีสิทธิกู้เงินและได้รับเฉลี่ยคืนตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
                         (3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
                         (4) มีสิทธิไดร้ับสวัสดิการตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
                         (5) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                         ไม่ให้สิทธิสมาชิกสมทบ 
                         (1) นับชื่อเข้าองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
                         (2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
                         (3) เป็นกรรมการดําเนินการ 
                         (4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
                         หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                         (1) ต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกในอัตราที่กําหนดไว้ใน  
ระเบียบของสหกรณ์ 
                         (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์       
                         (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง  
                         (4) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง   
              ข้อ 54. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด 
มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลง  
              ข้อ 55. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะทําเป็นหนังสือ 
ตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนถึงแก่ความตายนั้น 
มอบให้สหกรณ์ถือไว้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด  
               ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว  
ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้เช่นกัน  
               เมื่อสมาชิกสมทบตาย และสหกรณ์ได้รับทราบแล้ว ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ 
ตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล  
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับ 
โอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดในข้อ 60 วรรคหนึ่ง 
และข้อ 61 
               ให้ผู้รับโอนประโยชน์  หรือทายาทตามความในวรรคสาม ยื่นคําขอรับเงินประโย ชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตาย หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตร 
ที่ทางราชการออกให้และรับรองความถูกต้องแสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการ 
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน 
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               ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความ ฟูองคดีให้สหกรณ์ โอน
จํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
              ข้อ 56. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
                        (1) ตาย 
                        (2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุมัติแล้ว        
                        (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                        (4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
                        (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 50  
                        (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
                        (7) กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 50 (3) ต้องขาด
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบ 
รายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพ   
                        (8) ได้รับสิทธิเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 33 
              ข้อ 57. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ 
ในฐานะผู้กู้  หรือผู้ค้ําประกัน  อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
              ข้อ 58. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                        (1) ในหนึ่งรอบปีบัญชีของสหกรณ์ ขาดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน  
หรือผิดนัดชําระเงินค่าหุ้นรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
                        (2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
                        (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา  
ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
                        (4) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ                                   
                        (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนให้สหกรณ์ทราบ ในกรณีต่อไปนี้  
                             (ก) เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ 
                             (ข) เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน 
                        (6) จงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ 
คําสั่งของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์   
หรือกระทําการใด ๆ ที่ทําให้สหกรณ์เสื่อมเสีย     
               เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไ ด้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิก สมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิก สมทบ ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสา มแห่งจํานวน
กรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
              ข้อ 59. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ 
ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก  
ทะเบียนสมาชิก 
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              ข้อ 60. การจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 56 (1) (2) (3) หรือ (7) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ค้างจ่าย (ถ้ามี) ที่สมาชิกสมทบผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
               สําหรับเงินค่าหุ้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนได้ทันที โดยไม่มีเงินปันผลและหรือ 
เงินเฉลี่ยคืน หรือจะเรียกให้จ่ายคืนเงินค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ของปีที่ออก โดยได้รับ 
เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมตใิห้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีตามข้อ 29 แล้ว 
               ถ้าในปีใด จํานวนเงินค่าหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีของรอบบัญชีของสหกรณ์ 
ของปีใด คณะกรรมการดําเนินกา รสหกรณ์มีอํานาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จ นถึงปีทางบัญชีของสหกรณ์รอบใหม่ก็ ได้ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีโอน ย้าย หรือ
ออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจผ่อนผันเป็นกรณี
พิเศษได ้
               ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 56 (4) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล  
เงินรับฝากกับดอกเบี้ยค้างจ่ายและเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 
               ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 56 (5) และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี 
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบจะข อให้จ่ายเงินค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) ในปีนั้นก็ได้ ทั้งนี้  
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีแล้ว 
               ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยค้างจ่ายนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ ทั้งนี้  
ยกเว้นกรณีตามความในวรรคสี่ข้างต้น  
               ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสม หรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน 
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินแล้ว
นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 
               เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
              ข้อ 61. การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิก
สมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 55 และข้อ 60 
 

  หมวด 7 
การประชุมใหญ ่

 

              ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ  
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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              ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียก 
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
               ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  
               ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
รับคําร้องขอ 
               ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้  
              ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน 
ให้การประชุมใหญ่เป็นการประชุมโดยผู้แทนสมาชิก 
              ข้อ 65. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิก และการดํารงตําแหน่ง 
                         (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก       
                         (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้เลือกตั้งจากที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ เมื่อผู้แทนสมาชิกครบวาระ หรือเม่ือมีความจําเป็น และให้ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการ
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันเลือกตั้ง                
                         (3) ให้สํานักงานส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์) และจังหวัดทุกแห่งเป็นกลุ่ม 
              สมาชิกท่ีโอน หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดใด  
ให้สังกัดกลุ่มจังหวัดนั้น เว้นแต่พ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้สังกัดกลุ่มส่วนกลาง 
              (4) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 
หกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนจํานวนสมาชิกตั้งแต่สามสิบคนให้มีผู้แทนสมาชิก
เพ่ิมข้ึนหนึ่งคน 
              ในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้แทนสมาชิกสํารองไว้อีกไม่เกินร้อยละ  
ห้าสิบของจํานวนผู้แทนสมาชิกที่มีได้ โดยขึ้นบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนไว้ ยกเว้นกลุ่มที่มีผู้แทนสมาชิก  
หนึ่งคน ให้มีผู้แทนสมาชิกสํารองได้หนึ่งคน 
                ให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง เลือกตั้งในระหว่างกันเองเป็นประธานคนหนึ่งและ  
เลขานุการคนหนึ่ง 
                         (5) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่  
ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลาง 
                     (6) ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเกินกว่าจํานวนผู้แทนสํารองของกลุ่มให้ที่ประชุมกลุ่ม
ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสํารองตาม (4) โดยเร็ว และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตําแหน่ง
ได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยู่ของวาระนั้น และให้ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันเลือกตั้ง 
              ข้อ 66. การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
             (1) ตาย 
         (2) ครบวาระ          
         (3) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อประธานผู้แทนสมาชิกในกลุ่มซึ่งตนสังกัดยกเว้น 
ประธานผู้แทนสมาชิกให้แสดงความจํานงขอลาออกต่อประธานกรรมการโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่  
ยื่นใบลาออกเป็นต้นไป 
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          (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
          (5) ที่ประชุมซึ่งมีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกลุ่มส่วนกลาง หรือกลุ่มจังหวัด  
ลงมติถอดถอนด้วยเสียงสองในสามของผู้เข้าร่วมประชุม      
        (6) ย้ายไปสังกัดกลุ่มอื่น 
              ข้อ 67. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิก ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
               ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้ผู้แทนสมาชิกที่ข้ึนบัญชีสํารองไว้
ตามลําดับเป็นผู้แทนสมาชิกในตําแหน่งที่ว่างลง และให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตน 
แทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
              ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีผู้แทนสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  
               แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีผู้แทนสมาชิก 
มาประชุมมีจํานวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามวรรคแรก ก็ให้งดการประชุมใหญ่ในครั้งนั้นและให้ถือ 
เสมือนว่าไม่มีการนัดประชุมใหญ่วิสามัญเลย 
               ในการประชุมใหญ่ ผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้  
                 ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
แต่ไม่มีสิทธิออกความเห็น ออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นองค์ประชุม  
               ข้อ 69. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้ผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน หรือให้แจ้งทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับแจ้งให้ 
ผู้แทนสมาชิกทราบด้วย     
               ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าผู้แทนสมาชิก 
มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าการประชุมใหญ่ครั้งที่สองภายในสิบสี่วัน 
นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีผู้แทนสมาชิก 
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนผู้แทน สมาชิกท้ังหมด 
หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 
               ข้อ 71. อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
                          (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกท่ีถูกให้ออก
จากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก   
                          (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ            
                 (3) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการและกําหนดค่าตอบแทน  
                          (4) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
                          (5) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์และของผู้ตรวจสอบกิจการ 
                 (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ําประกัน 
                 (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์                            
                 (8) พิจารณาการควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์ และการเลิกสหกรณ์    
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                 (9) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
                 (10) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ 
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
                 (11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึก หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
                       (12) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                           (13) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจ 
ในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์  
แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี 
                           (14) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกร้องเรียน และ
ถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผน หรือแนวทางปูองกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ถูกดําเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 
                           (15) รับทราบการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
                           (16) รายการอื่นท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้ 
เปิดเผยแก่สมาชิก 
                           (17) อนุมัติการกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงินและการค้ําประกัน 
                           (18) รับทราบการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ
สหกรณ์ 
                           (19) รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์       
                           (20) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกําหนด 
 

  หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 

              ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
คณะหนึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก โดยการสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการ ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
วิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
               ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เลือกในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน กรรมการและเ ลขานุการคนหนึ่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 
กรรมการและเหรัญญิกคนหนึ่ง กับกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ 
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานของสหกรณ์ 
               สหกรณ์ต้องมีกรรมการดําเนินการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว หรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนา 
การสหกรณ์แห่งชาติกําหนดอย่างน้อยสามคน 
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               ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการ  
               (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ    
               (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการในคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
               (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี 
ทางบัญชีของสหกรณ์นับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหน่ง  
กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง  
               (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
               (7) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
               (8) เป็นกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
               (9) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
               (10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน 
จากการเป็นกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กําหนดห้ามดํารงตําแหน่ง  
ดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกํากับดูแล แล้วแต่กรณี 
               (11) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
               (12) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
               (13) เป็นกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของ 
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
               (14) เป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี  
               (15) ผิดนัดชําระเงินต้น หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท  
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดําเนินการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น 
              ข้อ 73. ให้ผู้ซึ่ง ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดําเนินการจัดทําหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อ
สหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืน
ตามกฎกระทรวง และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 
               ให้สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่ง หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคล
ดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 
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              ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นกรรมการดําเนินการ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้กรรมการดําเนินการรายนั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตําแหน่งทันที 
              ข้อ 74. เพ่ือปูองกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการดําเนินงานของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการดําเนินการซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไข  
หรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อ
หรือให้กู้กับสมาชิกอ่ืน 
                         (2) การทําธุรกรรมกับกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเงื่อนไข หรือข้อกําหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะ 
ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
                         (3) การจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ     
                         (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจ 
ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการรับซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ 
จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นการดําเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น  
โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สินนั้น 
แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนดําเนินการดังกล่าว    
                         (5) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการดําเนินการซึ่งเป็นสมาชิก ห้ามกรรมการ
ดําเนินการซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินและผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับกรรมการดําเนินการซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินเข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว                
                         (6) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน ห้ามกรรมการดําเนินการซึ่งเป็นผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  
              ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง  
                        (ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
                              (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และ  
ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
                              (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
                              (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนและข้อบังคับนี้             
                             (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
                        (ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
                              (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงจนกว่า  
จะมีการเลือกตั้งตําแหน่งประธานกรรมการ 
                              (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
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                              (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์            
                       (ค) กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
                             (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์และรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการทุกครั้ง  
       (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  
        (3) แจ้งนัดการประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
            (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์                 
                       (ง) กรรมการและเหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
                             (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย             
                         (2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
                       (จ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
                             (1) ช่วยเหลือกรรมการและเลขานุการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน 
ข้อบังคับนี้             
             (2) รักษาการแทนกรรมการและเลขานุการ กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและ
เลขานุการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
             (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
                       (ฉ) กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
           (1) ช่วยเหลือกรรมการและเหรัญญิก ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้             
             (2) รักษาการแทนกรรมการและเหรัญญิก กรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและ
เหรัญญิก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
             (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มอบหมายภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
              ข้อ 76. ก าหนดวาระอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดําเนินการ  
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) 
และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
               ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดพ้นจากตําแหน่ง
สลับกันไปทุก ๆ ปี 
               กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   
               ในกรณีที่ยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินก ารแทนกรรมการดําเนินการที่ออกตามวาระก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมี การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน
กรรมการดําเนินการที่ออกตามวาระแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ 
               ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ชุดใหม่อยู่ในตําแหน่ง และให้ถือเสมือนเป็นวาระเริ่มแรกตามวรรคหนึ่ง และให้นําความในวรรคหนึ่งและ 
วรรคสองมาใช้บังคับกับการกําหนดวาระการอยู่ในตําแหน่งโดยอนุโลม 
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               ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  
              ข้อ 77. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
      (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
        (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
        (3) แสดงเจตนาลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
         (4) ขาดจากสมาชิกภาพ             
        (5) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
        (6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย เว้นแต่การผิดนัดนั้น
ไม่ได้เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง     
        (7) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
        (8) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายบุคคล  
         (9) ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร   
         (10) ขาดคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 
               ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (8) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 
               คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
               กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะตาม (7)  
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใหม่ทั้งคณะ อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดแรก 
              ข้อ 78. ต าแหน่งว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (แต่ต้องไม่ใช่เป็นกรณีถูกถอดถอน หรือถูกให้ออกท้ังคณะตามข้อ 77 (7) หรือ (8) 
แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไป  
               ถ้าจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งท่ีประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งไว้ กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุม  
ดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว  
               ในกรณีที่ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคแรก 
ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน 
               แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการก็ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาเลือก  
กรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทนชั่วคราว เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งตําแหน่ง
ประธานกรรมการโดยเร็ว 
              ข้อ 79. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประชุมกันตามคราว 
ที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  
               ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้แต่ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ และเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
               ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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              ข้อ 80. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง  
ของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  
                          (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกเข้าและสมาชิกออกจากสหกรณ์ และการรับทราบ  
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 
                         (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากเงิน หรือ 
ลงทุนเงินของสหกรณ์ 
                          (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินประจําปีกับ
รายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
                          (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
                          (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
                         (6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง หรือกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็น  
การถูกต้อง 
                          (7) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                          (8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
                          (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ 
บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์    
                          (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิกของ  
ชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น    
                         (11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอื่น 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์  
                         (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
                         (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี        
                         (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
คณะทํางาน ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  
                         (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร  
                         (16) ฟูอง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีกับผู้กระทําการละเมิดต่อสหกรณ์ในกิจการของสหกรณ์ 
หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
                         (17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
                         (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ  
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น  
ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์การนั้น ๆ กําหนดไว้ 
                          (19) พิจารณาการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง       
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                         (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก หรือผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม  
                         (21) พิจารณาการงดหรือลดดอกเบี้ยได้เฉพาะในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ถึงแก่ความตาย  
สมาชิกถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายตามคําสั่งศาลหรือถูกศาลสั่งให้ 
เป็นคนสาบสูญ        
                         (22) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลให้ฝุายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                         (23) จัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจ 
ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์      
                         (24) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์  
โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้ง  
จัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งรายงาน  
ผลการดําเนินการดงักล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ                
                         (25) กํากับดูแลฝุายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
ดําเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด       
                         (26) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
                         (27) กํากับดูแลให้ฝุายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์อย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
                         (28) กําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการคํ้าประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ                
                         (29) กํากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ การจัดส่งข้อมูลและรายงานนายทะเบียนสหกรณ์ จะกําหนดให้ดําเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   
                         (30) กํากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
                         (31) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณ์ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
                         (32) พิจารณากําหนดค่าปฏิบัติงาน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน และผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
                         (33) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ 
ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน  
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              ข้อ 81. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการด าเนินการ ในกรณีที ่
กระทําการ หรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือตามรายงานการตรวจสอบเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย       
              คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการ ต้องรับผิดร่วมกัน 
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
              (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
              (2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
              (3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการ ที่จะพึงดําเนินการได้
ของสหกรณ์ 
              คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการ ไม่ต้องรับผิดร่วมกัน 
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
              (1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทําการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  
              (2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม  
หรือได้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

 

คณะกรรมการอื่น 

 

              ข้อ 82 . คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์อาจตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจํานวนไม่เกินเจ็ดคนประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเหรัญญิก 
กับกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นคณะกรรมการอํานวยการ 
โดยตําแหน่ง และให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ตั้งกรรมการดําเนินการผู้อื่นเป็นกรรมการร่วมอีก 
ตามสมควร 
               ให้ประธานกรรมการกับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นประธาน
และเลขานุการในคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
               ประธานและกรรมการอํานวยการแต่ละคนมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระการอยู่ในตําแหน่ง
ของประธานหรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 
               ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอํานวยการ 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
               ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
               ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
ในการประชุมคราวถัดไป 
              ข้อ 83. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                        (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
                        (2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ  
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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                        (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
                (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 
                        (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
                        (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
               (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
                        (8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์มอบหมาย 
              ข้อ 84. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ 
จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
               วาระการดํารงตําแหน่งของประธานและกรรมการเงินกู้แต่ละคนสิ้นสุดลงเมื่อประธานกรรมการ 
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกู้น้ันพ้นจากตําแหนง่ หรือผู้เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการเงินกู้ 
พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ 
               ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง  
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  
               ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
               ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบ  
ในการประชุมคราวถัดไป 
              ข้อ 85. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
รวมทั้งข้อต่อไปนี้  
                         (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
                         (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเม่ือเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
                         (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา  
                         (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณา
ผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
              ข้อ 86 . คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จํานวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
               วาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สิ้นสุดลงเมื่อ  
ประธานกรรมการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น พ้นจากตําแหน่ง หรือผู้เป็นประธาน  
หรือกรรมการในคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ  
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               ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุม
กันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ 
นัดเรียกประชุมได้ 
               ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
               ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินกาสหกรณ์
ทราบในการประชุมคราวถัดไป   
              ข้อ 87. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                         (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
                         (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกทราบ 
                         (3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
      (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  
                    (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและ
นอกประเทศ เพ่ือนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาเพื่อนํามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 
              ข้อ 88. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แต่งตั้ง
กรรมการดําเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งประธาน
อนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ  
              คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
              คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
              ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน  
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรืออนุกรรมการและเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 
              ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
              ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
              ข้อ 89. อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                        (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน 
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อนุมัติ  
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                        (2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ที่คณะกรรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
                        (3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ  
การบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                        (4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสําคัญ
ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์  
                        (5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
                        (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และต่อที่ประชุมใหญ่
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําปี 
                        (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย  
              ข้อ 90. คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะกรรมก ารดําเนินการสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการ
ดําเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนห้าคน และ ต้องไม่มีกรรมการดําเนินการที่เป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตําแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
อนุกรรมการและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
               คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
               คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ซ่ึงต้ังคณะอนุกรรมการการลงทุนนัน้ 
               ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ  
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรืออนุกรรมการและเลขานุการ  
นัดเรียกประชุมได้ 
               ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
               ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
              ข้อ 91. อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจ
และหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้ง 
ในข้อต่อไปนี้ 
                         (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจําปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาเพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
                         (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
                         (3) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
                         (4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
                         (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบและรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจําปี 
                         (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย  
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              ข้อ 92. คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด 
 

ประธานในท่ีประชุม 

 

              ข้อ 93. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ
ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
              ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ให้ประธานของคณะกรรมการ
นั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ 
ในคณะกรรมการนั้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
              ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะ หรือมีกรณีร้องขอให้เปลี่ยนตัว
ประธานในที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกผู้แทนสมาชิกที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจนเสร็จ 
การประชุมเฉพาะคราวนั้น มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจํานวนผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

 

              ข้อ 94. การออกเสียง ผู้แทนสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน แล้วแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียงจะมอบให้ผู้อ่ืน
มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
               ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียง 
ในเรื่องนั้นไม่ได้ 
              ข้อ 95. การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
               เว้นแต ่
               (ก) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม                                                     
                    (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
                    (2) การควบสหกรณ์ 
                    (3) การแยกสหกรณ์ 
                    (4) การเลิกสหกรณ์ 
                    (5) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้แทนสมาชิก  
ซึ่งมาประชุม 
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              (ข) ในกรณีที่ข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการ 
ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  
ที่มาประชุมในคณะกรรมการนั้น 
              (ค) ในกรณีที่กฎหมาย หรือข้อบังคับกําหนดให้ใช้เสียงของที่ประชุม ไม่ว่าที่ประชุมใหญ่ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นเช่นใด ก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดนั้น  
 

รายงานการประชุม 

 

              ข้อ 96. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อเข้าประชุม พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการและเลขานุการ หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ล งลายมือ
ชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 

  หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์

 

              ข้อ 97. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือ ก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้ง หรือจ้างให้เป็นผู้จัดการ 
ของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทําเป็นหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์เรียกให้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
               ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าที่ผู้จัดการ 
               (1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
               (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่     
               (3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการตามมาตรา 22 (4) 
               (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการเพราะเหตุทุจริต  
ต่อหน้าที่ 
               (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
               (6) เป็นกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
               (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
               (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอน  
จากการเป็นกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กําหนดห้ามดํารงตําแหน่ง  
ดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกํากับดูแล แล้วแต่กรณี 
               (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
               (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
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               (11) เป็นกรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของ 
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
               (12) เป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
               (13) ผิดนัดชําระเงินต้น หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท  
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ทําสัญญาจ้าง 
เป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น 
               (14) ผิดนัดชําระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อน
วันที่ทําสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น 
               ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือก 
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้ง หรือการจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
               ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการ ดําเนินการจัดทําหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อ
สหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืน
ตามกฎกระทรวง และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
และให้รับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 100 เป็นลายลักษณ์อักษร 
              ข้อ 98. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ดําเนินการมีหนังสือแจ้งเหตุในการ 
เลิกจ้างผู้จัดการทันที 
              ข้อ 99. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ การจ้างบุคคลมาทําหน้าที่ผู้จัดการของสหกรณ์จะ
กําหนดระยะเวลาจ้างหรือไม่กําหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
              ข้อ 100. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้          
                          (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระ
จัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้น  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
                          (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และ
ชักชวนให้มีการถือหุ้นในสหกรณ์ 
                          (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
                          (4) เป็นธุระในการตรวจสอบ หรือมอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบคําขอกู้ หนังสือกู้ 
หลักประกัน และการจ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
                          (5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายบุคคลเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิ้นปี 
ทางบัญชีของสหกรณ์พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
                          (6) พิจารณาเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  
                          (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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                          (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
                          (9) ติดต่อประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการ และประชุมคณะอนุกรรมการอื่น ๆ           
                          (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการอํานวยการ และนําแสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจ ารณา  
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
                          (11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณา 
                          (12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 
                          (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
และท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
                          (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์           
                          (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย  
                          (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์      
                          (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา  
ที่ทางราชการกําหนด 
                          (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี  
               ผู้จัดการต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ  
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
               (2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
               (3) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการ ที่จะพึงดําเนินการได้
ของสหกรณ์ 
               ผู้จัดการไม่ต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ  
ในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
               (1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทําการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  
               (2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม  
หรือได้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม  
              ข้อ 101. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่ง 
ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                          (1) ตาย  
                          (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
ตามข้อ 102 
                          (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับและ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
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                          (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือครบกําหนด 
ตามสัญญาจ้าง 
                          (5) ถูกเลิกจ้าง 
                          (6) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เป็นประจักษ์ว่าได้ 
กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
              ข้อ 102. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะลาออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น 
               คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีอํานาจยับยั้งการลาออกของผู้ จัดการสหกรณ์ได้แต่ต้อง 
ไม่เกินหกสิบวัน 
              ข้อ 103. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการสหกรณ์ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน  
              ข้อ 104. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงานต่อไปตามระเบียบ  
ของสหกรณ์ 
              ข้อ 105. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนโดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 97 วรรคสอง (1) (2) หรือ (9) และ 
ตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์  
              เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการ
ดําเนินการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของส หกรณ์ผู้นั้นต้องรับผิด
ร่วมกันกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 

ที่ปรึกษา 

 

              ข้อ 106. ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจเชิญสมาชิก 
หรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
จํานวนไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นตามที่กําหนดใน
ระเบียบของสหกรณ ์

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

              ข้อ 107. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี  
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่าน 
การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตร 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะ 
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยมีจํานวนสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 
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              คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อ ประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
              ข้อ 108 . ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณป์ระกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่
และให้ประกาศรับสมัครบุ คคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
เพ่ือนําเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานผู้แทนสมาชิกออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนสามคน หรือหนึ่งนิติบุคคล 
               กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 110 (2) (3) (4) หรือ (5)  
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่า 
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
              ข้อ 109. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
หนึ่งปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
               กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว แต่สหกรณ์ยังไม่สามารถ
จัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่ต้องนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ต่อที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดเมื่อได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ี
ประชุมใหญ่แล้ว 
               ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
               กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กําหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมา  
ดํารงตําแหน่ง        
              ข้อ 110. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง 
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
                          (1) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
                          (2) ตาย 
                          (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
มีมติรับทราบ             
                          (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
                          (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
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              ข้อ 111. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบ 
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการ
ดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา  
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
                          (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ  
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
                          (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  
                          (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สํานักงาน  
สหกรณ์จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                          (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 
                          (5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต 
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือผู้สอบบัญชี 
               คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เฉพาะด้านเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
               (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ตรวจสอบการจัดทํารายการย่อ
แสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจําทุกเดือน รวมทั้งได้มี  
การจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
               (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ 
               (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนด  
ในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
               (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
ที่กําหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดําเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง   
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               (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง     
               กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญ  
ในระบบการควบคุมภายใน การฝุาฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง การฝุาฝืนระเบียบ คําสั่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่  
               (6) รับเรื่องอุทธรณ์เป็นหนังสือจากสมาชิกที่อุทธรณ์มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
ที่ให้สมาชิกผู้นั้นพ้นสมาชิกภาพจากสหกรณ์ 
              ข้อ 112. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจําเดือนและประจําปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผ่านมา 
เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
               กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์  
มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์  
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทันทีเพ่ือดําเนินการแก้ไข 
และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
               ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงาน  
ผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย  
              ข้อ 113. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ 
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
               การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่  
              ข้อ 114. สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
                           (1) อํานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คําชี้แจง 
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
                           (2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทุกครั้ง                  
                           (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้ 
การดําเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์  
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หมวด 10 

การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

 

              ข้อ 115. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  
                          (1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
ผู้แทนสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
                          (2) รายการหรือข้อความใดซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่า
รายการหรือข้อความนั้นไม่ถูกต้อง หรือขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจสั่งยับยั้ง หรือเพิกถอนมติ
ที่เป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ หรือระเบียบและคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์  
 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
                ข้อ 116. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่กําหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                           (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
                           (2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
                           (3) ระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินแก่สหกรณ์อ่ืน 
                           (4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
                           (5) ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
                           (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
                           (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน              
                           (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์                         
                           (9) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน 
                           (10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
                           (11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
                           (12) ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา 
                           (13) ระเบียบว่าด้วยหุ้น 
                           (14) ระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 
                           (15) ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการสหกรณ์ 
                           (16) ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 
                           (17) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรกําหนดไว้  
เพ่ือความสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 
 
 



 
- 40 -   

 
               เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) และ (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน  
จึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้  
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
              ข้อ 117. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  
หรือเสียหายด้วยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้เพราะเหตุให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  
ตามข้อ 43 แต่มิได้รับชําระตามที่สหกรณ์เรียกคืน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่ร้องทุกข์ 
หรือฟูองคดีภายในกําหนดอายุความ 
              ข้อ 118. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น  
              ข้อ 119. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย  
              ข้อ 120. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ให้จัดการชําระบัญชีตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว
ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้ 
                           (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว       
                           (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแลว้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด             
                           (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2) เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้น 
ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น 
               ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้ผู้ชําระบัญชีโอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ   
              ข้อ 121. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสั่ง หรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้ 
เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

 

              ข้อ 122. บรรดาระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
และข้อบังคับนี้     
               ข้อ 123. นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับให้สมาชิกสมทบเดิมยังคงเป็นสมาชิกสมทบ
ต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพ 
               ข้อ 124. ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าครบวาระ 

 
        

                                                                                                                                               

                                                                                             ประธานกรรมการ 
                                                              (นายสรวิศ ธานีโต) 
 

                                                                                                                   

                                                                                         กรรมการและเลขานุการ 
                                                           (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา) 
 
เหตุผล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553           
         และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแล         
         สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 และระเบียบต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์      
         ออกมาใช้บังคับและถือปฏิบัติ จึงเห็นควรยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมและถือใช้ข้อบังคับนี้แทน 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


