
 

 

 

ขอบังคับรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2556 

 
  

 ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญ ของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด ในการประชุมเม่ือวันท่ี 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ไดลงมติเปนเอกฉันท ใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณและนายทะเบียน

สหกรณ ไดรับขดทะเบียนแลวมีขอความดังนี้  

 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2556 ” 

 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 3. ใหยกเลิกขอความตามท่ีกําหนดในขอ 25. ขอ 29. ขอ 39. ขอ 68 ขอ 94. และขอ 96. แหง

ขอบังคับรานสหกรณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด เลขทะเบียนขอบังคับท่ี ร. 014047  เสียท้ังหมดและใช

ขอความตอไปนี้แทน 

 4. ในขอบังคับนี้ 

  “สหกรณ” หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

  “คณะกรรมการดําเนินการ”    หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ ของรานสหกรณ      

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

   “สมาชิก”                        หมายถึง  สมาชิกของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

     เชียงใหม  จํากัด 

  “สมาชิกสมทบ”                 หมายถึง  สมาชิกสมทบของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค

     เชียงใหม จํากัด 

  “ทุน”                             หมายถึง  ทุนดําเนินงานของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค

     เชียงใหม จํากัด 

  “หุน”                             หมายถึง  หุนของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

     จํากัด 

  “ท่ีปรึกษา”                     หมายถึง  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของราน 

     สหกรณ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

  “ผูตรวจสอบกิจการ”            หมายถึง  ผูตรวจสอบกิจการของรานสหกรณ 

     วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 “เจาหนาท่ี”                     หมายถึง  ผูท่ีไดรับการจัดจางและแตงตั้งใหปฏิบัติงานใน

    รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด ท่ี

    ไดรับคาจางประจําเปนรายเดือน 
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  “ผูตรวจสอบภายใน”          หมายถึง  ผูไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการเพ่ือ 

 ตรวจสอบการดําเนินการภายในรานสหกรณ 

 

 

 

หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

 

 ขอ 1. ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งสํานักงาน 

  ช่ือ  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

  ประเภท  สหกรณรานคา 

  ท่ีตั้งสํานักงาน เลขท่ี 9  ถนนเวียงแกว  ตําบลศรีภูมิ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 ทองท่ีดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม 

 สหกรณอาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจงใหนาย

ทะเบียนสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวท่ีสํานัก  งาน

ของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ี ท่ีสหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

  ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 

 

 

                                                

 

      
                              

  

ตราของสหกรณใชเปนเครื่องหมายรูปวงกลมสองชั้น ภายในพ้ืนท่ีวงกลมชั้นในเปนรูปอักษรของภาษาอังกฤษ

ดวยคําวา COOP เขียนอักษรติดกันเปนเกลียวสองชั้นคือ ชั้นบนเปนอักษร CO ชั้นลางเปนอักษร OP ภายใน

พ้ืนท่ีวงกลมชั้นนอก ลอมดวยชื่อสหกรณขอความวา “รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด” 

 

 หมวด  2 

วัตถุประสงค 
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 ขอ 2. วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี ้

 (1) จัดหาสิ่งของท่ีสมาชิกตองการมาจําหนายและอํานวยบริการแกสมาชิกตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) ชวยจําหนายผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก 

 (3) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

 (4) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 

 (5) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

 (7) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

 (8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอ่ืน 

 (9) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ 

 (10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

 (12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมาย และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 

 (13) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

 (14) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณ

อ่ืนเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ 

 (15) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชาหรือใหเชา เชาซ้ือ

หรือใหเชาซ้ือ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานํา

หรือรับจํานํา ดวยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

 (16) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

 (17) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหนวยงานของตางประเทศหรือ

บุคคลอ่ืน 

 (18) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 
 

หมวด 3 

ทุน 
 

 ขอ 3. ท่ีมาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

 (1) ออกหุน 
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 (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ืน 

 (3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 

 (4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

 (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

 

หุน 
 

 ขอ 4. การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละหนึ่งรอยบาท 

 ขอ 5. การถือหุน  สมาชิกแตละคนตองถือหุนในสหกรณเม่ือแรกเขาตามท่ีระบุไวในใบสมัครเขาเปน

สมาชิก 

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

 ถาสมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได นอกจากท่ีกลาวไวในขอ 41. และ

ขอ 59. ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพ่ือชําระหนี้แก

เจาหนี้ของสมาชิกนั้น 

 ขอ 6. การชําระคาหุน  การชําระคาหุนใหชําระคราวเดียวครบมูลคาหุนท่ีขอถือ หรือเม่ือใหถือหุน

เพ่ิม 

 ขอ 7. การแจงมูลคาหุน  สหกรณตองแจงมูลคาหุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว ใหกับสมาชิกทราบทุกสิ้น

ปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด  4 

การดําเนินงาน การจัดหาสินคามาจําหนาย 

 

 ขอ 8. การจัดหาสินคา  ใหผูจัดการและหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการจัดหา

สินคามาจําหนายโดยใหไดราคายอมเยา ใหมีประเภท ชนิดและคุณภาพซ่ึงเหมาะสมกับความตองการของ

สมาชิก 

 ขอ 9. การกําหนดราคาสินคา  ใหผูจัดการเปนผูกําหนดราคาสินคาในการจําหนาย และอยูในความ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมการดําเนินการ โดยคํานึงถึงราคาตลาดและความเหมาะสม กับใหจดแจงราคาสินคา

แตละอยางไวใหชัดเจน 

 ขอ 10. การขายสินคา  สหกรณจะขายสินคาใหแกสมาชิกดวยเงินสด ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษอาจมี

การขายเชื่อได ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 11. การชวยจําหนายผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก  สหกรณอาจชวยจําหนายผลิตผลหรือ

ผลิตภัณฑของสมาชิก หรือใหมีบริการอ่ืนใดไดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ 12. การรวบรวมจํานวนเงินซ้ือสินคาหรือบริการของสมาชิก  ในการขายสินคาหรือบริการ

ใหแกสมาชิก สหกรณจะรวบรวมจํานวนเงินซ้ือสินคาหรือบริการของสมาชิกแตละคนไว หรืออาจใหสมาชิกแต

ละคนรวบ รวมไวก็ได เพ่ือประโยชนในการคํานวณการจายเงินเฉลี่ยคืนตามสวนซ้ือสินคาหรือบริการเม่ือสิ้นป 

 สหกรณจะไมคิดเงินเฉลี่ยคืนตามสวนซ้ือหรือบริการใหแกสมาชิก ในกรณีท่ีสินคาหรือบริการซ่ึง

สหกรณจัดหามาจําหนายหรือบริการแกสมาชิกในราคาควบคุมของทางราชการหรือสินคาหรือบริการซ่ึง

สหกรณจัดหามาจําหนาย หรือบริการในราคาพิเศษ เพ่ือเปนการบริการแกสมาชิก หรือในกรณีท่ีสมาชิกซ้ือ

สินคาหรือบริการจากสหกรณเพ่ือนําไปจําหนาย หรือบริการอีกตอหนึ่งแตสหกรณอาจคิดราคาโดยลดหยอน

หรือใหสวนลดตามสมควร 

การรับฝากเงิน 

 

 ขอ 13. การรับฝากเงิน  สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก

หรือสหกรณอ่ืนได ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 

 ขอ 14.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดภายใต

กฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน   
 

 ขอ 15.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันสําหรับ

ปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินท่ีกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ 

 ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ

คํ้าประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ 16.  การกูยืมเงินหรือค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสาร

การเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคใด ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ท้ังนี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตาม ขอ 15. 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
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 ขอ 17. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ   การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้ 

  (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืมเงิน ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซ่ึง

สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน

กรรมการ 

  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน(1) ขางบนนี้จะตอง

ลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

  อนึ่งในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบสั่งจาย ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และตรา

สารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณ(ถามี) เปนสําคัญดวย 

 ขอ 18. การเงินของสหกรณ  การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบ

ของผูจัดการ ท้ังนี้ เปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 19. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน

สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ใหบันทึกรายการในบัญชีท่ีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไม

เก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันตองบันทึกรายการนั้น  

และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน  

 ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน  อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ  ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  และทุนของสหกรณ  กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันท่ี  30  กันยายนของทุกป 

 ขอ 20. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการ เสนองบดุล ซ่ึงผูสอบบัญชี

ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุม

ใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน

สามสบิวันนับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

 อนึ่งใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุลพรอมท้ังขอบังคับ  

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ สํานักงานสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 

 ขอ 21. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงาน

การประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน  

 ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณ  ภายในเกาสิบวันนับ

แตวันท่ีจดทะเบียน 
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 ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางานแตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน หรือเงินฝากของสมาชิกรายอ่ืนไมได นอกจากจะไดรับความ

ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
 

 ขอ 22. การตรวจสอบบัญชี    บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และตามท่ีกําหนดไวในระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดโดย

ผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 23. การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ

สหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปน

หนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาท่ี หรือเชิญสมาชิก

ของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการ

ดําเนินการ หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลา

ทํางานของสหกรณได 

 ท้ังนี้ ใหผูซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก

ผูปฏิบัติการตามสมควร 

 ขอ 24. การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ

ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 

 

กําไรสุทธิประจําป 
 

 ขอ 25. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของ

กําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกิน

รอยละหาของกําไรสุทธิ  

 กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรได

ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป  

การจายเงินเฉลี่ยคืน ใหจายไมเกินอัตรารอยละของกําไรสุทธิตอยอดขายในปนั้น 
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 (2) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิกแตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงโดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม(4) ออก

จายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

 ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีหาของเดือนมี

ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น  สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีหาของเดือน

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการ และเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ 

ตามท่ีมีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงิน

ปนผลตามหุนตาม(2) 

 (5) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามท่ีกําหนดไว

ในระเบียบของสหกรณ 

 (6) เปนทุนสาธารณะประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ

สหกรณ 

 (7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ

สิบของกําไรสุทธิ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 (8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงาน หรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

 (9) เปนทุนเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแกไขกิจการของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร

สุทธิ ทุนนี้ใหสะสมไวสําหรับใชจายในการพัฒนากิจการ และปรับปรุงแกไขกิจการของสหกรณ ซ่ึงเสียหายหรือ

บกพรองมาจากปกอน ๆ ซ่ึงไมไดเกิดจากขอบกพรองทางบัญชีหรือการเงิน จนเปนเหตุใหกระทบกระเทือนตอ

ผลการดําเนินงานประจําปของสหกรณ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 (10) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ(ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

 

ทุนสํารอง 

 

 ขอ 26.  ท่ีมาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 25. แลวบรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน

นั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 

 อนึ่งจํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความก็ให

สมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารองกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ี

ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 25. หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัด

จํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

 ขอ 27.  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมไดหรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
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 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชีทุน

สํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

 

 

 

หมวด 5 

สมาชิก 
 

 ขอ 28. สมาชิก  สมาชิกสหกรณนี้ คือ 

 (1) ผูท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคา

หุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

 (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

 ขอ 29. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 (3) เปนหรือเคยเปนขาราชการ พนักงานราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางประจําท่ีเก่ียวของกับ

สถานศึกษาท่ีสหกรณตั้งอยู 

 (4) เปนครูจางสอน หรือพนักงานลูกจางชั่วคราว ท่ีไดรับเงินเดือนจากสถานศึกษาท่ีสหกรณ 

ตั้งอยูหรือเจาหนาท่ีประจําสหกรณ 

 (5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 

 (6) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 ขอ 30. การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ี

กําหนดไวโดยตองมีสมาชิกคนหนึ่งรับรอง 

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง ตามท่ี

กําหนดไวในขอ 29. ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน

ทะเบียนสมาชิก กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่อง

การรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือผูสมัครรองขอก็ให

คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิก ในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 ขอ 31. คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คน

ละ สามสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 
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 ขอ 32. สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก 

กับชําระคา ธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาได

สิทธิในฐานะสมาชิก 

 สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 

 (1) เขารวมประชุมใหญ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

 (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 (4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

 (5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ขออ่ืนของสหกรณ 

 

 หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

 (2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

 (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 

 (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

 (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 ขอ 33. การเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ี

อยูตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 

 ขอ 34. การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือใหเปน

ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้นมอบใหสหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดัง

วานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชน 

ท่ีไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

 เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณจะ

จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกผูตายมีอยูใน

สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ี

พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้ตามขอกําหนดในขอ 

39. วรรคแรก และขอ 40. ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ 

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมี

สิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกได
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จัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป

สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 

 ขอ 35. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

 (4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

 (5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 29. 

 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

 (7) โอนหุนท่ีตนถือไปหมดแลว 

 ขอ 36. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกท่ีประสงคจะลาออกจากสหกรณใหยื่นหนังสือขอลาออก

ตอคณะกรรมการดําเนินการ และและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลวเห็นควรอนุญาตใหลาออก

ไดแลวจึงถือวาออกจากสหกรณได คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรอง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับก็ใหถือวา

ออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป

ทราบดวย 

 ขอ 37. การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี้ 

 (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

 (2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด

ท่ีเปนลหุโทษ หรือความผิดท่ีมีกําหนดโทษข้ันลุโทษ 

  (3) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ

ของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษ

หรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ   

 (4) ไมไดทําธุรกรรมหรือขาดการติดตอกับสหกรณเปนเวลาเกินกวา 3 ป  

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู

ท้ังหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 

มีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 
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 ขอ 38. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ

เหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 อนึ่งใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม(ถามี) ซ่ึงเก่ียวของเสนอท่ีประชุมกลุมทราบ

โดยเร็ว 

 ขอ 39. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามขอ 35.(1),(2),(3) นั้นสหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ี

สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง

จายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให

สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้น

ปทางบัญชีท่ีออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามท่ีกําหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ 

  ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือน

หุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ี

ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 35.(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงิน

ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 35.(5),(6) นั้นสหกรณจะจายคาหุน เงินปน

ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไม

มีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป 

โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 

สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสม หรือมีแนวโนมจะขาดทุน ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพน

จาก สมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแก

สมาชิก โดยนําทุนเรือนหุนหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือ และหนี้สินท้ังสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุน

ท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

 เม่ือสหกรณมีการคํานวณคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไปสหกรณตองคํานวณมูลคาเงิน

คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 4.

จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดคุณสมบัติตามขอ 35. และไมมาติดตอขอรับรับเงินคาหุน เงินปนผล และเงิน

เฉลี่ยคืนคางจาย ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหนําสมทบเขาเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

 ขอ 40. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก

ตามขอ 39. นั้นสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

 ขอ 41. การโอนหุน  สมาชิกอาจโอนหุนของตนไดโดยเง่ือนไขตอไปนี้ 
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 (1) หุนท่ีจะโอนนั้นตองชําระครบมูลคาแลว 

 (2) ผูรับโอนตองเปนสมาชิกของสหกรณนี้ หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการตกลงรับเขาเปน

สมาชิก 

 (3) การโอนหุนตองทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกําหนดไว เม่ือคณะกรรมการเนินการ

เห็นสมควรและจดทะเบียนการโอนหุนแลว การโอนนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ 

 ขอ 42. การแจงความจํานงเพ่ือโอนหุน   สมาชิกท่ีมีความประสงคจะโอนหุนท่ีจนถืออยูแตไมอาจ

หาผูรับโอนไดจะแจงความจํานงเปนหนังสือไวตอสหกรณก็ได ถามีผูมาขอถือหุนสหกรณจะพิจารณาโอนหุน

ดังกลาวนั้นใหกอนการออกหุนใหม 

 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 
 

 ขอ 43. ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

 

หมวดท่ี 6 

สมาชิกสมทบ 
 

 ขอ 44. สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

 ขอ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (2) เปนบุคคลธรรมดา ท้ังบรรลุนิติภาวะ และยังไมบรรลุนิติภาวะ ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะจะตองไดรับคํายินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร 

 (3) เปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิก 

 (4) หรือ เปนบุคคลท่ีประกอบกิจการท่ีมีรายได ในสถานศึกษาท่ีสหกรณตั้งอยู 

 (5) หรือ เปนนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีสหกรณตั้งอยู 

 (6) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

 (7) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มิติ และคําสั่งของสหกรณ 

 (8) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 

 ขอ 46. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ตองยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ

ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดใน ขอ 45. ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ให
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รับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียม

แรกเขา เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ขอ 47. คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันท่ี

ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินสามสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียก

คืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ  

 ขอ 48. การใหบริการ  สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควรแต

ตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ ท้ังนี้ ประเภทของบริการ หลักเกณฑ ขอกําหนด 

วิธีการใหบริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใชบริการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 49. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีในเรื่อง ดังตอไปนี้  

 สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดังนี้ 

  ซ้ือสินคาจากสหกรณเปนเงินสด สวัสดิการ และวิชาการจากสหกรณ 

 สมาชิกสมทบไมมีสิทธิ  ดังนี้ 

   (1) ในการนับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญการออกเสียงหรือลงมติในเรื่องใด ๆ  

   (2) เปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ 

   (3) ในการเชาซ้ือสินคาระยะยาว หรือคํ้าประกันสินคาเชาซ้ือ 

 หนาท่ีของสมาชิกสมทบ 

   (1) ปฏบิัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

   (2) เขารวมประชุมตามท่ีสหกรณหมาย 

   (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 

   (4) สอดสองดูแลกิจการและเสนอแนะการบริหารสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

   (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 

 ขอ 50. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

 (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

 (4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 

 (5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

 (6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 45.(3) หรือตาขอ 45.(4) หรือตามขอ 45.(5) 
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 ขอ 51. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง

เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ

ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

 ขอ 52. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

  (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

  (2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

  (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

  (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ 

 ขอ 53. การเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู  สมาชิกสมทบใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ 

สัญชาติและท่ีอยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 ขอ 54. การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน

เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้นมอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลวก็ตอง

ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

 เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ

จะจายเงินเฉลี่ยคืน เงินรับฝาก และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณ

ใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไวหรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจ

คณะกรรมการดําเนินการ วาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ตามขอกําหนดในขอ 55. 

วรรคแรก และขอ 56. ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย 

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอน

ประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน

จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

 ขอ 55. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 50. นั้นสหกรณจะจายคืนเงินเฉลี่ยคืนคางจายของบรรดาท่ีสมาชิก

สมทบนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะผูมีสิทธิไดรับ จะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีสําหรับ

ปท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก เม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 56. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ   ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ 55. นั้นสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

 



16 
 

 ขอ 57. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ

ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

หมวด 7 

การประชุมใหญ 
 

 ขอ 58. การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกปะชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 ขอ 59. การประชุมใหญวิสามัญ   คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได

แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของ

จํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลวตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณ

ทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือ

ผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวา หาสิบคนลง

ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ไดและให

คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนาย

ทะเบียนสหกรณ หรือเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายใน

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

 ขอ 60. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคนในการ

ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 61. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

 (1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

 (2) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขากลุม(ถามี) หรือตัวแทนกลุม แจงรายชื่อ

ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

 (3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกโดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก หาคนตอ

ผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน ในจํานวน

นี้ใหประธานกลุม(ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทน

สมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกตั้งได 

 อนึ่งจํานวนผู แทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

 (4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณถายังไมมีการเลือกตั้ง

ผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน  

 ขอ 62. การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เม่ือ 
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 (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

 (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 

 (3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด 

 (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (5) ท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

 ขอ 63. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไม

วาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน

ผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลงและให

ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

 ขอ 64. การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน 

เวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการ

ประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 

หรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณ และกรรมการ

ตรวจบัญชีสหกรณ ทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 ขอ 65. องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน

สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญฐานะผูสังเกตการณ

ได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 ขอ 66. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิก หรือผูแทน

สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีนัด

ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญ ท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรอง

ขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ

วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม

ถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 65. วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

 ขอ 67. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ   ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวง

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 

 (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

 (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
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 (4) รับทราบรายงานประจําปและแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการ และของผูตรวจสอบกิจการ 

 (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการเนินการหรือกรรมการ

อ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

 (6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 

 (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

 (8) พิจารณาการแยกสหกรณ 

 (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 (10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 (11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ

ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

 (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน

สหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

 (13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิก ตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 

 

หมวด 8  

คณะกรรมการดําเนินการ 
 

 ขอ 68. คณะกรรมการดําเนินการ   ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวยประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

 ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคน เลขานุการคนหนึ่งและเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ 

สํานักงานสหกรณ 

 หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการ 

  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ   

  (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

  (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามมาตรา 22(4) 

  (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาท่ี 
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  (5) ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้ 

 ขอ 69. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

  (ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 (1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุมการ

ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 (2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

 (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

 (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

 (ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน

กรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

 (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 

 (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

 

 (ค) เลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ทุกครั้ง 

 (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

 (3) แจงนัดประชุมใหญไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

 (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

 (ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

 (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย และเก็บรักษาเงิน และทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

 (2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

 ขอ 70. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง   คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) 

และถือวาเปนการพนตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยู

นานท่ีสุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
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 เม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอย

หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้า

อีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการดําเนินการท่ีไดรับ

เลือกตั้งใหม อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 ขอ 71. การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง

ใดดังตอไปนี้ 

 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

 (2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอท่ี

ประชุมใหญของสหกรณ 

 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี้  

 (5) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท่ังคณะ หรือรายตัว 

 (6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะ หรือรายตัว 

 (7) ขาดประชุมกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม(6) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติได ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติให

เปนท่ีสุด กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหท่ีประชุมใหญ

เลือกตั้งคณะกรรมการเนินการใหมท้ังคณะ อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

 ขอ 72. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ   ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง

คราวออกตามวาระ  เวนแตเพราะเหตุตามขอ 71.(6) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ

ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวางแตถาในเวลา

ใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะ

ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

 ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทน และยังมิไดมีการประชุมใหญเพ่ือ

เลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหนาท่ีแทนชั่วคราว

จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

 กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

 ขอ 73. การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ 

แตตองมีการประชุมกันสองเดือนตอหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
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 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขา เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได 

ในกรณีท่ีเปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  ของสหกรณ

ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอ 74.  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับท้ัง

ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ  

 (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงินและการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 

 (3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป 

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

 (4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 

 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ  ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

 (7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน  

 (8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

 (9) จัดใหมี และดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตาง ๆ บรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

 (10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน 

 (11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ 

คณะทํางาน เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

 (12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รางนายทะเบียนสหกรณ 

ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

 (13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยท่ัวไปเพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

 (14) พิจารณางานของคณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ และ

สมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

 (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหคามท่ีเห็นสมควร 

 (16) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปในสวนท่ีเก่ียวกับการคา อันไดแกการ

จัดหาและการจําหนายสินคาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
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 (17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

 (18) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (19) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและออก

เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน ซ่ึงสหกรณนี้เปน

สมาชิก ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้น

กําหนดไว 

 (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รอง

ประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

 ขอ 75. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ กระทําการ

หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสีย

ผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือ

กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอ่ืน 
 

 ขอ 76.  คณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

จํานวนหกคนโดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการ

รวมอีกตามสมควร 

 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ  คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของ

คณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง

เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

 ขอ 77. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย และตามกฎหมายขอบังคับระเบียบ มติ และคําสั่ง

ของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
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  (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามขอบงัคับ และระเบียบของสหกรณ 

 (2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

 (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดี และปลอดภัย และพรอมท่ีจะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

 (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 

 (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

 (7) พิจารณาแผนงานปละงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

 ขอ 78. คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรม 

การศึกษาและประชาสัมพันธ จํานวนหาคนโดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน

กรรมการ คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรม 

การดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

 ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอ 79. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน

สวนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิกโดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูท่ี

สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

 (2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชน รวมท้ังผลงาน

ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

 (3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
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 (4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยและการใชจายเงิน อยาง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

 (5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังในและนอก

ประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ

เหมาะสม 

 ขอ 80. คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง

แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 

 

 ขอ 81. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให

ประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย ก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ คนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ี 

ประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม(ถามี) เปนประธานในท่ีประชุมตามลําดับ 

แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหนึ่งข้ึนเปน

ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีท่ี ท่ีประชุมใหญไดมีมติถอดถอน

กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคน

หนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม  

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 

 ขอ 82. การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน

ท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุม และออกเสียง

แทนตนไมได 

 ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น

ไมได 
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 ขอ 83. การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 

ในท่ีประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนนเสียง

ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดเวนแตใน

กรณีตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 (1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 (2) การเลิกสหกรณ 

 (3) การควบสหกรณ 

 (4) การแยกสหกรณ 

 

รายงานการประชุม 
 

 ขอ 84. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมท้ังบันทึกเรื่องท่ี

พิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 
 

 ขอ 85. การจางและแตงตั้งผูจัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซ่ือสัตยสุจริต มีความรู ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ

โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 68.(1),(2),(3),(4) ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือ

สัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนดไวใน

ขอ 87. เปนลายลักษณอักษร 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก หรือสอบ

คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของ

ผูจัดการสหกรณ 

 ขอ 86. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณโดยกําหนด

ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 ขอ 87. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ

ท่ัวไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหเขาเปน

สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน ตามขอบังคับของสหกรณ 
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 (2) จัดการท่ัวไปในสวนท่ีเก่ียวกับการคา และการบริการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

สหกรณ  

 (3) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในระเบียบของ

สหกรณ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

 (4) กําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้น ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

 (5) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบกํากับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับ

การเงินไวโดยครบถวน และดําเนินการคา การบริหารดวยความเท่ียงตรงสุจริต และเก็บรักษาเงินของสหกรณ

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 (6) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

 (7) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

 (8) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

 (9) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

 (10) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญ 

 (11) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 

 (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

 (13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ตลอดจน

สินคาของสหกรณใหอยูสภาพอันดีและปลอดภัย 

 (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 (15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด 

 (16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ ตองกระทําตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณตลอดจนมติของ

คณะกรรมการดําเนินการโดยเครงครัด ถาไมมีกําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ หรือมติดังกลาวก็ตองกระทําตาม

ทางอันสมควรเพ่ือใหบังเกิดผลดีตอสหกรณ กรณีท่ีผูจัดการปฏิบัติ หรือละเวนในการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทํา
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การใดไปโดยความประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย เกิดขอบกพรอง  ทางการเงิน 

การบัญชี ผูจัดการจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังหมดใหแกสหกรณ 

 ขอ 88. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย  

 (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 (3) ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายสหกรณกําหนด 

 (4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

 (5) ถูกเลิกจาง 

 (6) ถูกลงโทษใหออก หรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา

การ หรือละเวนการกระทําใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไม

เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

 ขอ 89. การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบ

วันและใหเลขาคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการ

ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 ขอ 90. การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงตั้งผูจัดการหรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยไดให

คณะกรรมการ ดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินหาป 

 ขอ 91. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมไดแตงตั้งใหผูใด

ดํารงตําแหนงแทนหรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราวใหรองผูจัดการ หรือผูชวย

ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

 ขอ 92. การเปล่ียนผูจัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิน  สินคาคงเหลือ กับบรรดาทรัพยสินและ

หนี้สินตลอด จนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

 ขอ 93. เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง

เจาหนาท่ีอ่ืน โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 68.(1),(2),(3),(4) ตามความจําเปนเพ่ือ

ปฏิบัติงานในสหกรณ ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ที่ปรึกษา 
 

 ขอ 94. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู ความสามารถ และเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได
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จํานวนไมเกินหกคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว

ในระเบียบของสหกรณ 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 

 ขอ 95. ผูตรวจสอบกิจการ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

เปนการประจําปจํานวนไมเกินหาคน 

 ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณเปนผู

ตรวจสอบกิจการไมได 

 ขอ 96. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา

สามปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ

สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

 ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได 

 ขอ 97. อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ

ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน

ท้ังปวงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ

สหกรณ เพ่ือประเมินผล และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

 (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีของสหกรณ คลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน 

 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป

ของสหกรณ  

 (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง 

แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ  ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ หรือ

กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

 ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ตอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 

 หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไข

โดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 
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 ขอ 98. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ

สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

 

หมวด 10 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
 

 ขอ 99. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

 (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เม่ือมีการพิจารณาเรื่อง

ท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวน

ของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น  โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอย

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง

ขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได 

โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล 

 (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญท่ี

มีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแต

กรณี 

 (4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ

กฎหมายหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจ

แกไขขอความนั้นแลวรับจดทะเบียน 

 (5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลวหากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือ

คําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 
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 ขอ 100. ระเบียบสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 (1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

 (2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน  

 (3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 

 (4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

 (5) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 (6) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณะประโยชน 

 (7) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 (8) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

 เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(3) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช

บังคับได สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณกรม

สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบ 

 ขอ 101. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 100.(3) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี 

คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

 ขอ 102. การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอ

ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

 ขอ 103. ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ

ดวย 

 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 ขอ 104. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก  เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี

โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย และชําระ

หนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

 (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

 (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวแตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 25.(1) 
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 เงินท่ีจายตามขอ(2) และ(3) เม่ือรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหา

ไดระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 25.(4) ในปนั้น 

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ

ของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน

สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ 105. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว  ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนดไว

ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน

สวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 106. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใช

และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนั้นไปกอนจนกวาจะกําหนดระเบียบข้ึนถือ

ใชใหม 

เหตุผล    ท่ีตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของรานสหกรณเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และสอดคลองตาม พ.ร.บ. 

สหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

 ท่ีประชุมผูซ่ึงเปนสมาชิกของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด ไดประชุมพิจารณา

ขอบังคับขางตนนี้ เม่ือวันท่ี 16  กุมภาพันธ  2556  ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับของสหกรณได 

 คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 

   "ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง 5 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน" 
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