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สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยน....................................................จ ากัด 

พ.ศ. ุุุุุ 

 

หมวด  1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ต้ังส านักงาน 

ช่ือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนุุุุุุ..ุุุุุุุุ..ุุุุุ.จํากัด 

 ุุุ..ุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุ.  CRDIT UNION  COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท สหกรณ์เครดิตยูเนียน 

ท่ีต้ังส านักงาน(ใหญ่)เลขท่ีุุุุุุุุถนนุุ..ุุ..ุุุ.ุุ..หมู่ท่ีุุุุุุุุ. 

 ตําบลุุุุุุุุุุุุ..ุุอําเภอุุุุ.ุุุุุุุุุุ 

                                            จังหวัดุุุุุุุุุุุุุุ รหัสไปรษณีย์.............................. 

ท่ีต้ังส านักงานสาขา เลขท่ีุุุุ..ุุ.ุถนนุุุุุ.ุุ.ุุุุ.หมู่ท่ีุุุุุุุ.. 

 ตําบลุุ.ุุุุุุุุุ..ุุุ..อําเภอุุุุุุุุุุุุุ 

                                            จังหวัดุุุุุุุุุุุุุุ รหัสไปรษณีย์.............................. 

ท้องท่ีด าเนินงาน ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

 

สหกรณ์อาจย้ายท่ีต้ังสํานักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดย

แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ท่ี

สํานักงานของสหกรณ์เดิม  สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีว่าการอําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ต้ังอยู่เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย  

ตราของสหกรณ์           ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุุ.. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุุ.. 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุุุุุุุุ.. 
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หมวด  2 

วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยตนเอง   เพื่อดําเนินธุรกิจ

ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานห้าประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  

ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน  และความวางใจกัน  รวมท้ังจริยธรรมอันดี งาม  อันมีการประหยัด  เป็นต้น  

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดีกินดี  มีสันติสุข รวมทั้ง

ในข้อต่อไปนี้ด้วย 

(1) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 

(2) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ  

(3) ทําหรือจัดหาปัจจัยการผลิต  รวมซื้อ  รวมขาย  สินค้าและบริการของสมาชิก  รวมท้ัง

จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก  

(4) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน  

ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์  

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน  

ข้อ 3. อ านาจกระท าการของสหกรณ์       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์      ให้สหกรณ์

มีอํานาจกระทําการดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

(2) ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจําเป็น  หรือมีประโยชน์ 

(3) กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนดําเนินงานของสหกรณ์ 

(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

(5) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

(6) ค้ําประกันเงินกู้  หรือสินเชื่อของสมาชิก  รวมท้ังการค้ําประกันการให้เช่าซ้ือ  หรือให้ยืม   

ทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก 

(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์  

(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

(9) ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญ   

แก่กิจการของสหกรณ์ 

(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
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(11) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กําหนด 

(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  

(13) จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองการออมทรัพย์  คุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก 

(14) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 

(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์และสหกรณ์อื่น

ท้ังในและต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์  

(16) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

(17) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือ

บุคคลอื่นใด 

(18) กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม   

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  โอนหรือรับโอน  

ยืมหรือให้ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ขายหรือจําหน่าย  

ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 

ทุน 

ข้อ  4.   ท่ีมาของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์โดยวิธีดังต่อไปนี้  

(1) ออกหุ้น 

(2) รับฝากเงิน 

(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  และตราสารการเงินอย่างอื่น  

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

ข้อ 6. การถือหุ้น    สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เมื่อแรกเข้า อย่างน้อย ุุุุ..ุ.หุ้น  

และถือหุ้นเป็นประจําตามข้อสัญญาท่ีระบุไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  5 

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

 

นอกจากการถือหุ้นตามความในวรรคแรก  สมาชิกจะซ้ือหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใด  จํานวนเท่าใดก็ย่อมทําได้  

โดยแสดงความจํานงต่อสหกรณ์ 

เงินสะสมซึ่งสมาชิกได้สะสมไว้ตามข้อ  32  วรรคสอง  ให้สหกรณ์แปลงเป็นหุ้นโดยให้สมาชิกนั้น ๆ  

เป็นผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นทุกจํานวนสิบบาท  ต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอํานวยการมีมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  

สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซ่ึงตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้  นอกจากท่ีกล่าวไว้ในข้อ  36  และจะถอนคืนหุ้นใน

ระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ม าหักกลบ            

ลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 7. หลักฐานการถือหุ้น สหกรณ์จะออกสมุดประจําตัวให้สมาชิกยึดถือไว้เป็นหลักฐาน  สมาชิก

จะต้องเก็บรักษาสมุดประจําตัวนี้ไว้ในที่ปลอดภัย และนํามาให้สหกรณ์ลงรายการให้ทุกคราวที่ถือหุ้นเพิ่ม  

ข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการออกสมุดประจําตัวสมาชิกและการลงรายการในสมุดประจําตัวสมาชิก   ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 8. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น     สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้วให้

สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

หมวด 4 

การด าเนินงาน 

ข้อ 9. การรับฝากเงิน    สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก

หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก  ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

ข้อ 10. การให้เงินกู้         เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) สหกรณ์อื่น 
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การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น        ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม

ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกําหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้    ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้

หลักประกันสําหรับเงินกู้   ลําดับแห่งการให้เงินกู้   การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  การส่งงวดชําระหนี้สําหรับ

เงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน

เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้   ต้องเสนอคําขอกู้เงินตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 11. ความมุ่งหมายเงินกู้      เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ

อันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง    และกวดขันการใช้เงินกู้แก่สมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย

ท่ีให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 12. ประเภทแห่งเงินกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้  

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วน  และ

มีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์  

(2) เงินกู้สามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็น

หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้  ตามระเบียบของ 

สหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริม

ฐานะความมั่นคง  หรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการดําเนินการอาจให้

เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยผู้ กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้   

ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินกู้ประเภทท่ีสหกรณ์ได้ให้แก่สมาชิกผู้กู้แต่ละคนในเวลาใดเวลาหนึ่ง   จะมีจํานวนต้นเงินเกินกว่า   

ร้อยละสิบของเงินค่าหุ้นท้ังหมดของสหกรณ์ในเวลานั้นไม่ได้ 

ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้        ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิกในอัตราตามท่ี

กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้        ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา  

ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้       ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืน

โดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้   และให้คณะกรรมการดําเนินการ

จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมือ่ปรากฎต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และ

ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้เงินกู้ตามท่ีกําหนดถึงสามคราวติดต่อกัน      หรือผิดนัดเกินกว่า

หกสิบวันในกรณีท่ีผิดสัญญานัดชําระหนี้เป็นรายเดือน   โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ  

ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน   และไม่สามารถชําระหนี้

นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ําประกันร้อ งขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวด

จนครบจํานวนเงินกู้   แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ  

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

ข้อ 15. การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์    เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้  

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

(2) ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุ้นของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

(6) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่   

กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด  
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การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ข้อ 16. วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ าประกัน     ท่ีประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน     วงเงินที่กําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ    

วงเงินค้ําประกันสําหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปพลาง  

ข้อ 17. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน      สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน  หรือ   

ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร  ท้ังนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี  ตามข้อ  16 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์         การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้  ให้ปฏิบัติดังนี้  

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม   ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจํานองซึ่ง 

สหกรณ์เป็นผู้จํานอง   การถอนเงินฝาก ของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่น ๆ  จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน

กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ท่ีคณะกรรมการ   

ดําเนินการมอบหมาย  หรือผู้จัดการ  รวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวงนอกจากท่ีกล่าวไ ว้ใน (1) ข้างบนนี้    

จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ   หรือผู้ได้รับมอบหมายตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ต๋ัวสัญญาใช้เงิน    และตรา

สารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี)  เป็นสําคัญด้วย 

ข้อ 19. การเงินของสหกรณ์      การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของผู้จัดการ  ท้ังนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์              ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ี

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด   และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสํานักงานสหกรณ์ภายใน

ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  

ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น   สําหรับเหตุอื่นที่ไม่

เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชี ภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น    

และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน  



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  9 

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

 

ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์  

ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ ................ุุุุุ........ ของทุกปี 

ข้อ 21. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่     ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชี

ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

ด้วยในคราวที่เสนองบดุล  และให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กั บงบดุล

ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จํากัด   ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมท้ังข้อบังคับ 

ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สํานักงานขอ งสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง   

เสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 22. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงาน

การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น  

ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิก  แล ะทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานขอ งสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน

แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับ   

ความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน  

 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 23. การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  โดยผู้สอบบัญชีซ่ึง

นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
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ข้อ 24. การก ากับดูแลสหกรณ์     นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์    ผู้ตรวจการ 

สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ

ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าท่ี  หรือเชิญ

สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์   หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้   และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา

ทํางานของสหกรณ์ได้ 

ท้ังนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชี้แจงแก่

ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 25. การส่งรายการหรือรายงาน   ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด  

ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 26. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรองโดยท่ัวไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ

และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ห้า

ของกําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิประจําปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น     ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้

ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก       แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง    โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม  (4)  

ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลท้ังสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว     

มาแล้ว 

                      (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น 

ๆ    ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติท่ีประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับ

เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้นจนกว่าจะมีจํานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

นี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  11 

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามท่ี

กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนขยายงานไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนเพื่อสร้างสํานักงานไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  ทุนนี้ให้สหกรณ์สะสมไว้

เพื่อการดําเนินงานสร้างสํานักงานของสหกรณ์   ซึ่งจะกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  การใช้ทุนนี้

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด  

(9) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ  การใช้ทุนนี้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

(10) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้าม)ี  ให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 

ทุนส ารอง 

ข้อ 27. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง        นอกจากําไรสุทธิท่ีจัดสรรตามข้อ 26 บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น  

อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม    ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความ

ก็ให้สมทบจํานวนเงินนั้นเป็นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตาม   

ข้อ 26 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดียอดเงิน

จํานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองท้ังสิ้น 

ข้อ 28. สภาพแห่งทุนส ารอง     ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกัน

ไม่ได้หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน

สํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ท่ีได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม  
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หมวด  5 

สมาชิก 

ข้อ 29. สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 

(1) ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชําระ

ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้

ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 30. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(2) ต้ังบ้านเรือนอยู่ท้องท่ี  ตําบลุุุุุุุุุุุุอําเภอุุุุุุุุุุุุุ 

จังหวัดุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   มีกิจการร่วมกัน    และพร้อมที่จะปฏิบัติ

ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น 

ข้อ 31. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ

ท่ีกําหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อยสองคน 

ในกรณีท่ีมีกลุ่มสมาชิก     ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกซ่ึงมีอยู่เดิมหรือจะต้ังขึ้นใหม่

ตามท่ีตนอยู่ใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ให้ย่ืนใบสมัครดังกล่าวในวรรคแรกผ่านประธานกลุ่มนั้นเพื่อสอบสวนพิจารณาเป็น

เบ้ืองต้นก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  

เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับรองว่าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  มีความรู้ความเข้าใจ   

เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และของเครดิตยูเนี่ยนสากล  โดยท่ีผู้สมัครได้รับการศึกษาอบรมและฝึกหัด

สะสมทรัพย์ตามข้อ 32 อย่างสม่ําเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแล้วให้นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ

พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตา มท่ีกําหนด

ไว้ในข้อ 30 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกและจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

และชําระค่าหุ้นตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะได้สิทธิเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์  

ในกรณีท่ีมีกลุ่มสมาชิกให้สหกรณ์แจ้งเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ประธานกลุ่มซ่ึงเกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว  



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  13 

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

ถ้าคณะกรรมการอํานวยการมีมติไม่ยอมรับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี  ให้รีบแจ้ง

มติให้ผู้สมัครทราบโดยไม่ชักช้า 

ถ้าคณะกรรมการอํานวยการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่ อผู้สมัครร้องขอก็ให้  

คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก

ในกรณีดังว่านี้   ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม  

ข้อ 32. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสม   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ในวันยื่นใบสมัครตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเร่ืองนี้    ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ

สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้  ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเร่ิมฝึกหัดสะสมเงินออมของตนไว้ในสหกรณ์ตามความสามารถท่ีแสดง

ความจํานงไว้ในใบสมัคร ท้ังให้เริ่มสะสมต้ังแต่วันยื่นใบสมัคร เงินสะสมดังกล่าวนี้เมื่อคณะกรรมการอํานวยการ

มีมติรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ให้สหกรณ์โอนเงินจํานวนดังกล่าวไปเป็นหุ้นตามความในข้อ  6 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 33. สิทธิของสมาชิก  มีดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอข้อคิดเห็นและลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่  

(2) ได้รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่เป็นประธานกรรมการดําเนินการ   หรือกรรมการ

ดําเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบังคับสหกรณ์  

(3) ได้รับบริการทางการเงิน  ทางวิชาการและสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(4) สิทธิอื่น ๆ ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์ 

ข้อ 34. หน้าที่ของสมาชิก  มีดังต่อไปนี้ 

(1) เข้าประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสหกรณ์จัดให้มีขึ้น  

(2) ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  

(3) สอดส่องดูแลและให้การสนับสนุนการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ 

(4) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์  

ข้อ 35. การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล ค าน าหน้าชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิก             

สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ ชื่อสกุล  คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ  และ ท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็น

หนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 36. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก   สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น

ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่

สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม  

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็น

หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่าย         

ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้   หรือถ้ามิได้ต้ังไว้  

ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับ

เงินจํานวนดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 41 และข้อ  42 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนด

หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่า

สมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้พิจารณาและ

อนุมัติแล้ว   สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวันในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์     

ไม่ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่

ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟฺองคดีให้สหกรณ์โอนจํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น  

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 37. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 

(4) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันกระทํา

โดยประมาท 

(5) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 

(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 30 

(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 38. สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ฐานะผู้กู้  หรือค้ํา ประกันเงินกู้

หรือหนี้สินอื่นท่ีผูกพันจะต้องชําระต่อสหกรณ์  อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือ

ต่อคณะกรรมการอํานวยการ  และ เมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย

ข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 39. การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง

อยา่งใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดจากวัตถุประสงค์  และโครงการท่ีคณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติ  

(3) ไม่จัดการแก้ไข  หรือเพิ่มเติมหลักประกันสําหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้กําหนด 

(4) ผิดนัดชําระหนี้เงินกู้ตามท่ีกําหนดถึงสามคราวติดต่อกันหรือเกินกว่าหกสิบวันในกรณี

ท่ีผิดนัดชําระหนี้เป็นรายเดือน 

(5) จงใจปิดบังความจริงอันควรแจ้งให้ทราบในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  เฉพาะเกี่ยวกับ

หนี้สินของตน 

(6) จงใจฝูาฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือของที่ปร ะชุมกลุ่มสมาชิก

ซึ่งตนสังกัด  หรือประพฤติ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต  หรือแสดงตนเป็น

ปฏิปักษ์หรือเส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือกลุ่มสมาชิกไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้ นให้

เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ลงมติให้สมาชิกออก  โดยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมดแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าท่ีแจ้งมติของคณะกรรมการดําเนินการให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยมชิักช้า 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติ

ให้ออกจากสหกรณ์   คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด  

ข้อ 40. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า

เพราะเหตุใด ๆ ให้ คณะกรรมการอํานวยการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกกับให้ปิดประกาศท่ีสํานักงาน

ของสหกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ  

โดยเฉพาะการให้ออกต้องชี้แจงเหตุผลด้วย 

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว  
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ข้อ 41. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุตามข้อ  37 (1) (2) (4) (5) และ (6)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ าย

บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์

จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีท่ีออก

โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น

ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ี

ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุต้องคําพิพากษาให้ล้มละลายตามข้อ 37 (3)  

สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงิน รับฝาก  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน 

สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุตามข้อ  37 (7)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผล

และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มี  

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับ

เงินปันผลในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย

นั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก      

ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืน

แก่สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวน

หุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สู งกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 42. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกจะต้องรับผิดต่อสหกรณ์     ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าว

ในข้อ  41  นั้น  ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน  
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ข้อ 43. กลุ่มสมาชิก    เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์  และการให้การศึกษาอบรมแก่

สมาชิกสหกรณ์อาจจัดต้ังกลุ่มสมาชิกนั้น  โดยรวมสมาชิกท่ีอยู่ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มสมาชิกก็ได้  

การจัดตั้งกลุ่ม  การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของท่ีประชุมกลุ่ม  การเลือกต้ัง  การดํารงตําแหน่ง  แ ละ   

การพ้นจากตําแหน่งของประธานกลุ่ม  และเลขานุการกลุ่ม  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

หมวด  6 

สมาชิกสมทบ 

ข้อ 44. สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมทบด้วยตามสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง  ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจํา 

ข้อ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 30    

(3) ต้ังบ้านเรือนอยู่ท้องที่ตําบลุุุุุุุ..อําเภอุุุุุุุ.จังหวัดุุุุุุุ. 

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์  

ข้อ 46. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์

ตามแบบท่ีกําหนดไว้  และเมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้ สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง

ตามท่ีกําหนดในข้อ 45 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้       

ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบและให้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น  

ข้อ 47. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียม 

แรกเข้าในวันที่ย่ืนใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ คนละ................................บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่า

เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 48. ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) กู้เงนิจากสหกรณ์ 

(2) นับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่  

(3) ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ์ 

(4) เข้าเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก  
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ข้อ 49. การให้บริการแก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้

ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่ขัดกับ  ข้อ  48 และ ข้อ 50 ท้ังนี้  ประเภทของบริการ  หลักเกณฑ์  ข้อกําหนด  

วิธีการให้บริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 50. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ     ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตนใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

สมทบ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) ฝากเงินกับสหกรณ์ 

(2) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 

(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ในเร่ือง  

เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ 

(2) เข้าร่วมประชุมตามท่ีสหกรณ์นัดหมาย 

ข้อ 51. การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง

ชื่อ–นามสกุล สัญชาติ และท่ีอยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 52. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบ

ไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตามลักษณะพินัยกรรม  

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ทําไว้แล้วก็ต้อง

ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตายให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์  

จะจ่ายเงินรับฝากและเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์

ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า เป็น

ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ          สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 

(4) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย

ประมาท 

(5) ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 

(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 45 

ข้อ 54. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้   

โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอํานวยการและเมื่อคณะกรรมการอํานวยการได้สอบพิจารณา

เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้  

ข้อ 55. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์

เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ์  

(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

(4) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 56. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก       ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก 

สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการอํานวยการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ  

อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกสมทบออกให้ประธานกลุ่ม  (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอท่ีประชุมกลุ่ม

ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 57. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกสมทบ     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน

สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ   โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน

ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้น   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผล  
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และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้   

สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก      

สมทบท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะ

จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ย

โดยใช้จํานวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่า

เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้ องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 

จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

หมวด  7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 58. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่

สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมาย

การท้ังปวงให้คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป     ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 59. การประชุมใหญ่วิสามัญ    คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้

แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เกิดการขาด ทุนเกิน

กึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่

สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน       

ลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ให้เรียกประชุมใหญ่วิสา มัญเมื่อใดก็ได้  

และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ ถ้า 

คณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้   นายทะเบียนสหกรณ์

หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชมุใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 60. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีท่ีสหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเกินกว่าุุุ.ุุ..คน

ให้มีการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น  
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ข้อ 61. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 

(2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในท่ีประชุมกลุ่ม    ก่อนการประชุม

ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) แจ้งรายช่ือผู้แทน

สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 

ุุ..ุุุ.คน ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งคนในจํานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่งโดยให้นับรวมอยู่ใน

จํานวนผู้แทนสมาชิกท่ีกลุ่มพึงเลือกต้ังได้ 

อนึ่ง  จํานวนผู้แทนสมาชิกในสหกรณ์ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

(3) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์  ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ัง

ผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 62. การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ท่ีประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 63. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่า

ด้วยประการใด ๆ จนทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน    หรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของจํานวน

ผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ให้ท่ีประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจําน วนที่ว่างลง     และให้

ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าท่ีกําหนดเวลาที่ผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้  

ข้อ 64. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือ

แจ้งวัน  เวลา  สถานท่ี  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรด าสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   แต่ถ้าการ

ประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  

หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  

จํากัด  เจ้ าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
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ข้อ 65. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งจํานวนของสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  ต้อง

มีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะ

เป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ได้แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง หรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ  

ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้  

ข้อ 66. การนัดประชุมใหญ่คร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  

แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่

ครั้งแรก ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก

ประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  แล้วแต่กรณี  มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

หรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ี

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็น

องค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 65 วรรคแรก  ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่าง

ท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก

และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์  

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์  

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ  

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ  

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน  

(7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
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(10) กําหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ  

กรรมการอื่น ๆ  และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 

(11) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุม 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จํากัด  ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่  

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน  

สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  และพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการ  ซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์ 

หมวด  8 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 68. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธาน

กรรมการดําเนินการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอีกุุุุุุ.คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ณ  สํานักงานสหกรณ์ 

ให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการทุกคนปฏิญาณตนต่อที่ประชุมใหญ่  ด้วยถ้อยคํา

ดังต่อไปนี้  “ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธ์ิใจ

จะเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งสัจจะ  จะพยายามไม่ขาดการประชุมคราวใด ๆ   โดยไม่จําเป็นจริง ๆ  และจะปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิก ” 

ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ  

(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ท่ี

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ

เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นตําแหน่งกรรมการดําเนินการ  

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการเพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าท่ี 
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(5) สมาชิกซึ่งอยู่ระหว่างผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นเงินหรือดอกเบ้ีย  

หรือสมาชิกตามข้อ  29 (2)  ท่ีได้เข้าเป็นสมาชิกไม่ครบสิบสองเดือน 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 

ข้อ 69. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้    หรือเมื่อตําแหน่งประธานว่างลง  

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้  

(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ     มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง  

(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี 

(4) ดําเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก     มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ์ 
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ข้อ 70. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง    คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ังใ ห้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็น

จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ ให้ถือว่าเป็น

การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ   ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการท่ีอยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานท่ีสุด

ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย

ห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้แต่ต้องไม่เกิน     

สองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับเลือกต้ัง

ใหม่  อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

ข้อ 71. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์   เมื่อได้รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว  ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มีอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์   จะได้เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการขึ้น  

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ังปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกต้ัง  

ข้อ 72. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกต่อ

ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้  

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 

(6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว  

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอันควร  
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ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง     คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติให้

เป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  ให้ท่ีประชุมใหญ่

เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม่ท้ังคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการในชุดแรก  

ข้อ 73. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ  เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ  72 (7)  ให้กรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหน่งอยู่ประชุม

ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง  

แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารง

ตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้   นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว  

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น

ตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ัง

ใหม่  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าท่ีแทนชั่วคราวจนกว่าจะมี

การเลือกต้ังใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน่งที่ ว่างให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียง     

เท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู่ได้ 

ข้อ 74. การประชุมและองค์ประชุม      ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  

แต่จะต้องมีการประชุมกันทุก ๆ  สามเดือนเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรม การ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได้  และแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด ทราบ       และในกรณีท่ีเป็น

การประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือเร่ืองท่ีสําคัญอื่น ๆ  ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม 

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว  

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 75. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ        คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ี

ดําเนนิกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์     

กับท้ังในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  
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(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ เสนอเร่ืองอุทธรณ์ของผู้สมัคร

ท่ีมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก  ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย      

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงิน

ของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลกับรายงานประจําปี

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่  

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  

(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง  หรือจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการต ามระเบียบ

ของสหกรณ์  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง  

(7) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(8) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี  เอกสารต่าง ๆ  และ

บรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(9) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง

ประเทศไทย  จํากัด  และองค์กรอื่น 

(10) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์  

(11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  และพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  หรือชุมนุมสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จํากัด 

(12) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจน   

สอดส่องดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 

(13) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ๆ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ   

ผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

(14) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนกําหนดค่า           

ตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(15) ฟฺอง  ต่อสู้  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการขอ งสหกรณ์  หรือประณีประนอมยอม

ความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด  

(16) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
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(17) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์   เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ 

ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้

เป็นสมาชิก  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้น

กําหนดไว้ 

(18)  ค้ําประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน

ฐานะส่วนตัว 

(19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการ  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม  

ข้อ 76. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ        ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์     

กระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ   หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทําให้

เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  

หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเห ตุให้สหกรณ์ได้รับ  

ความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  

คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 77. คณะกรรมการอ านวยการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน .ุุุุ.......คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธาน กรรมการ  

เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นกรรมการอํานวยการและให้คณะกรรมการดําเนินการ      

ต้ังกรรมการดําเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเป็นประธานและเลขานุการ  

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง

คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง

เป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนของ

กรรมการอํานวยการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 



ข้อบังคับสหกรณ์  หน้า  29 

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 

ข้อ 78. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการดําเนินตามท่ีได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ

สหกรณ์ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาดําเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก  และสมาชิกอออกจากสหกรณ์  ตลอดจน

การดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์  

(2) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน   การจ่ายเงิน   การสะสมเงิน  การฝากเงิน  หรือการ   

เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  

(3) ควบคุมดูแลจัดทําบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบ ถ้วนและเป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(4) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่

ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพร้อมที่จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที  

(5) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์  

(6) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปีแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  

(7) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  

(9) ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จากคณะ 

กรรมการดําเนินการ จํานวน ุุุ.ุุ.ุคน  โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการ    

คนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอํานวยการ  มิให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเงินกู้  

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง    

คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง

เป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมก ารเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 

ข้อ 80. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณา

วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์ รวมท้ังข้อ

ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น  

(2) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ในระ เบียบของสหกรณ์  และ

เมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา  

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระ

หนี้เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน  

หรือเรียกคืนเงินกู้  หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  

ข้อ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน ุุุุุุุุุคน  โดยให้มีตําแหน่งเป็น

ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกัน

เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม

ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป 
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ข้อ 82. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        ให้คณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ข้อบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 

สหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และ

ผู้ทีส่นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์  

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์     รวมท้ัง

ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ  

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นครั้ งคราว 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  

(5) ศึกษา  และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ

นอกประเทศ    เพื่อนําตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความ

เหมาะสม 

ข้อ 83. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 84. ประธานในท่ีประชุม         ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีปร ะชุมด้วย  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการ

ดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในท่ีประ ชุม  ถ้า

ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ

ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในท่ีประชุมตามลําดับ  

ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน

ในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน

กรรมการดําเนินการ      ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้ก ระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใด

คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้

ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม  

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ข้อ 85. การออกเสียง         สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี   ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง   จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุม

และออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได้ 

ข้อ 86. การวินิจฉัยปัญหา        เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหา

ต่าง ๆ  ในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ

คะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแ นนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม  

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

(2) การเลิกสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

ข้อ 87. รายงานการประชุม     ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ   พร้อมท้ังบันทึก

เร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในท่ีปร ะชุมกับกรรมการดําเนินการ  หรือ

กรรมการอื่น ๆ  แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  
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หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 88. การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์

โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์  ในการจ้างผู้จัดการต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรการดําเนินการเรียกให้

มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกําหนดไว้ใน

ข้อ  90  เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  

การแต่งตั้งหรือจ้าง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการ  

ข้อ 89. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ   สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่

กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 90. อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ     ผู้จัดการมีอํานาจและหน้าท่ีจัดการท่ัวไปและ  

รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์  รวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น

สมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสมาชิกสม ทบตามลําดับ   และชําระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เงินสะสม  และเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์  

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น  การออกสมุดประจําตัวสมาชิกแจ้งยอดจํานวนหุ้น  

จ่ายคืนเงินสะสม  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์  

(3) รับเงินฝาก  จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้  จ่ายเงินกู้  ให้จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้  

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน   

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์

รวมถึงกําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์   ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  

ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูก ต้องเรียบร้อย 
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(7) เป็นธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบสําคัญโดยครบถ้วน  

รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

การเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี  และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปีแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  

(11) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ่ 

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม  

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์  

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้

อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์  ต่อคณะกรรมการอํานวยการ  

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด 

(18) ค้ําประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน

ในฐานะส่วนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์

มอบหมายให้หรือตามท่ีควรกระทํา  เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี  
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ข้อ 91. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   

ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์

กําหนด 

(4) อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจ้าง 

(6) ถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน

หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการ  

ข้อ 92. การลาออกของผู้จัดการ        ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาการ

ลาออกนั้น    การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการกระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน  

ข้อ 93. การมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ         ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ

จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ให้

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็น สมควร

แต่ต้องไม่เกินห้าปี 

ข้อ 94. การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ        ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้ง

ให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นครั้งคราว  ให้รองผู้จัดการหรือ

ผู้ช่วยจัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน  

ข้อ 95. การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ             ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู้จัดการ  ให้เป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน  

ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน  

ข้อ 96. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจาตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง       

เจ้าหน้าท่ีอื่นตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้ท่ีมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ 68 

(1) (2) (3) (4) หรือเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ท้ังนี้  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 97. ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึง

ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ได้   จํานวน

ไม่เกินห้าคน  เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์

กําหนด 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 98. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ     ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ

มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์    เป็นคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยให้มีตําแหน่ง

เป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง   นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี้หรือ

สหกรณ์อื่น  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการทุกคนปฏิญาณตนต่อที่ประชุมใหญ่ ด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้  

“ข้าพเจ้า  (ชื่อผู้ปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธ์ิใจ  จะเป็น    

ผู้รักษาไว้ซึ่งสัจจะ  จะพยายามไม่ขาดการประชุมคราวใด ๆ โดยไม่จําเป็นจริง ๆ และจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสัตย์  สุจริต  เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิก ” 

ข้อ 99. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา

หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว  ยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้

ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกต้ังซ้ําได้ 

ข้อ 100. การประชุมและองค์ประชุมของผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการประชุมกัน

ตามคราวท่ีมีกิจธุระ  และให้ประธานหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้  ในการประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

ต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อ 101. อ านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ        คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ี

ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ตรวจสอบเอกสาร   สรรพสมุด   บัญชี   ทะเบียน  และการเงิน  ตลอ ดจนทรัพย์สิน  

หนี้สินท้ังปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง  

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ

ประเมินผล  และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ของสหกรณ์   

ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ

หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์  

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพื่อพิจารณาหา ทางปรับปรุง 

แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ์

หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์  

ในกรณีท่ีคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบข้อบกพร่อง   ซึ่งควรได้รับการแก้ไขและได้แจ้ง     

ข้อบกพร่องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  แต่มิได้รับความร่วมมือ  หรือไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีตรวจสอบพบ

นั้น  ถ้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการเห็นว่าหากปล่อยไว้จะบังเกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์โดย

ส่วนรวม  ให้คณะผู้ตรว จสอบกิจการปรึกษาชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จํากัด  และรายงาน

ต่อนายทะเบียนสั่งการตามอํานาจหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  สุดแต่จะเลือก  แต่การดําเนินการเช่นว่านี้จะต้อง

เป็นความเห็นของคณะผู้ตรวจสอบกิจการอย่างเป็นเอกฉันท์ 

ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

ด้วย 

ข้อ 102. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ         หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ

สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมกา รดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น  
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 103. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    จะกระทําได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ  และให้แจ้งไปยัง

สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่  

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการ

พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์   ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ

มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น  และมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น  ให้

ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีซึ่งมาประชุม   แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ       

ทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม      

ข้อบังคับก็ย่อมทําได้  โดยต้องระบุข้อความท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  พร้อมด้วยเหตุผล  

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่

ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  

แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว     หา กปรากฏว่าข้อความนั้น

ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น  แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว  หากยังไม่ได้กําหนด

ระเบียบหรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้นําความที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้อง

ถือปฏิบัติ 
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หมวด  12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 104. ระเบียบของสหกรณ์    ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบต่าง ๆ  

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 

(5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 

(6) ระเบียบว่าด้วยสมุดประจําตัวสมาชิก 

(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  

(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  

(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  

(10) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษา 

(11) ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ 

(12) ระเบียบว่าด้วยการให้บริการสมาชิกสมทบ  

(13) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบียบข้อ (1)  (2) และ (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน  จึงจะ

ใช้บังคับได้และระเบียบตาม (12) ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบ

อื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 105. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย    ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  หรือ    

เสียหายโดยประการใด ๆ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 14 และข้อ  104 (3) (4)  แต่มิได้รับชําระ

ตามเรียก ให้คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์  หรือฟฺองคดีภายในกําหนดอายุความ  
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ข้อ 106. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ   

ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น  

ข้อ 107. ทรัพย์สินของสหกรณ์     การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์  และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประ ชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือ      

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 108. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์เลิก    เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก  และได้จัดการชําระบัญชี

โดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ต ลอดท้ังจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบ้ีย  และชําระหนี้สิน

อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีทรัพย์สินอยู่เท่าใด  ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้  

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว  

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลหุ้นท่ีชําระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26 (2) 

เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้

ในระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ 26 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ

ของที่ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน

สามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 109. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้     ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติท่ีกําหนด

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง

ข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ 110. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ   ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถื อใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้

และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่  

 

ลงชื่อุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุประธานกรรมการ 

(ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 
 

 

 ลงชื่อุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุเลขานุการ 

(ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.) 
 

เหตุผล  ท่ีต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน  

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 


