
ขอบังคับ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 

The  Federation  of  Savings  and  Credit  Cooperatives  of  Thailand  Limited 

 
 

หมวด  1 

ชื่อ  ประเภท  และที่ตัง้สํานักงาน 
 

 ขอ  1.  ชื่อ  ประเภท  และที่ตัง้สํานักงาน 

 ชื่อ   “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด”   

        ซึ่งตอไปในขอบังคับนี้  เรียกวา  “ชุมนุมสหกรณ”  เขียนเปนภาษาอังกฤษวา 

                 “The  Federation  of  Savings  and  Credit  Cooperatives  of  Thailand   Limited”   

                            ชื่อยอ  “ชสอ.”  หรือ “FSCT” 

   ประเภท   สหกรณออมทรัพย 

   ที่ตัง้สํานักงาน  เลขที่  199  หมูที่  2   ถนนนครอินทร   ตําบลบางสทีอง 

         อําเภอบางกรวย  จังหวดันนทบุรี    11130   

 

 ชุมนุมสหกรณอาจยายสํานักงานหรือสํานักงานสาขาไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

เห็นสมควร   โดยแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบญัชีสหกรณทราบ 

และใหดําเนนิการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
    
 ขอ  2. ตราของชุมนุมสหกรณ  ตราของชุมนมุสหกรณมีรูปลักษณ  ดังนี้ 

 

       ตราวงรี  เสนผาศูนยกลาง  แนวตั้ง 2.2 ซม. 

  ใสโลโก     แนวนอน  2.5 ซม.  ภายในกรอบวงรีเปน 

       รูปศีรษะมนุษยชูสองแขนภายใตหลังคาทรงไทย 

 

 

 

 

 

 

 

         *** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551  ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2551  (ตามเอกสารแนบทาย 1 )  เน่ืองจากมีการยายสถานที่ตั้งสํานักงานใหม 
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หมวด  2 

วัตถุประสงค 
 

  ขอ  3.  วัตถปุระสงค   ชุมนุมสหกรณมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของบรรดาสมาชกิ  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ รวมทั้ง 

ในขอดังตอไปนี้ 

   (1)   สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณออมทรัพย 

   (2)   แนะนําชวยเหลือในการจัดตั้ง  การดําเนินกิจการ  และการจัดการของสหกรณออมทรัพย 

   (3)   สงเสริมการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสหกรณสมาชิก 

   (4)   เปนผูแทนรักษาผลประโยชนรวมกันของสหกรณสมาชิก 

    (5)   รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณอ่ืน  ขบวนการสหกรณ 

ในประเทศอ่ืน  และองคการระหวางประเทศ  เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณออมทรัพย 

   (6)   เปนศนูยกลางพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสหกรณ  โดยจัดการศกึษาอบรมกรรมการดําเนินการ 

ผูตรวจสอบกิจการ  เจาหนาที่  สมาชิกของสหกรณออมทรัพย  และสหกรณอ่ืน 

   (7)   รับและจัดการเก่ียวกับเงินอุดหนุน เงินยกให  หรือการชวยเหลอือ่ืนๆ  ซึ่งชุมนุมสหกรณไดรับ 

   (8)   รับเงินฝากจากสหกรณและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  และจัดหาทุนโดยวิธีอ่ืน*** 

   (9)   เปนศูนยกลางทางการเงินและธุรกิจการเงินของสหกรณ 

  (10)  บริการ หรือจําหนายสิ่งจําเปน  หรือสิ่งเก้ือกูลแกการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 

  (11)  จัดใหมีบริการคุมครองเงินออมและเงินกูสําหรับสมาชิกสหกรณ 

  (12)  ตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณสมาชิกตามที่สหกรณสมาชิกรองขอ 

  (13)  ซื้อหุนของธนาคาร  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

  (14)  ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก  หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ 

ของสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

  (15)  ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

  (16)  ซื้อหุนของสหกรณหรือชุมนุมสหกรณอ่ืน 

  (17)  ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน 

  (18)  ซื้อตั๋วสญัญาใชเงินหรือตราสารการเงิน 

  (19)  บริจาคหรือใหบริการเพ่ือสาธารณประโยชน 

  (20)  รักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

  (21)  เปนศูนยกลางสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย 

  (22)  ใหมีเครือ่งมือ  และผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบตางๆ เพ่ือบริการแกสหกรณ 

  (23)  กระทําการตางๆ  ตามที่กําหนดไวในกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามวตัถปุระสงคทีก่ลาวขางตน 

  (24)  ใหสินเชื่อ  ใหยืม  ใหเชา  ใหเชาซื้อ  โอน  รับจํานอง  หรือรับจํานําซึ่งทรัพยสินแกสหกรณสมาชิก 

หรือสหกรณอ่ืน  หรือของสหกรณสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 

 

*** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2555  ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  (ตามเอกสารแนบทาย 3 ) 
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  (25)  ใหความชวยเหลือแกสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

  (26)  ฝาก  หรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

  (27)  ใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

  (28)   จัดใหไดมา  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง  กู  ยืม  เชา  เชาซื้อ  รับโอนสิทธิการเชา 

หรือสิทธิการเชาซื้อ  จํานองหรือจํานํา  ขายหรือจําหนายดวยวธิีอ่ืนใดซึ่งทรัพยสิน 

  (29)   ดําเนินกิจการอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับ   หรือเนื่องในการจัดทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณ 

  (30)  กระทําการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด  3 

สมาชิกภาพ 
 

  ขอ  4.  สมาชิก  สมาชิกชมุนุมสหกรณ  คือ 

  (1)  สหกรณซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อสหกรณซึ่งจะเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณทั้งหมด  ซึ่งไดยื่นตอ 

นายทะเบียนสหกรณในการขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

  (2)  สหกรณซึ่งไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่ชุมนุมสหกรณ 

กําหนดครบถวนแลว 

  ขอ  5.  คุณสมบัติของสมาชิก  สหกรณที่จะเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบตัิดังตอไปนี ้

  (1)  เปนสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย 

  (2)  มีความสมัครใจที่จะเขาเปนสมาชิกเพ่ือรวมกันดําเนินกิจการใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค 

ของชุมนุมสหกรณ    

  ขอ  6.  การเขาเปนสมาชกิ   สหกรณทีป่ระสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ตองยื่นใบสมัครตามแบบ 

พรอมดวยเอกสารหลักฐานทีชุ่มนุมสหกรณ  กําหนดถึงคณะกรรมการอํานวยการของชุมนุมสหกรณเพ่ือพิจารณา 

หากเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได  แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ 

ประชุมคราวถดัไป 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการอํานวยการไมรับสหกรณใดเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ใหเสนอเรื่อง 

ตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา      ถาคณะกรรมการดําเนินการมีความเห็นไมรับสมัครเขาเปนสมาชิก 

ของชุมนุมสหกรณเชนกัน สหกรณนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตอที่ประชุมใหญ 

  ขอ 7. คาธรรมเนียมแรกเขา  สหกรณที่เขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก 

ชุมนุมสหกรณรายละสามรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของชุมนุมสหกรณจะเรียกคืนมิได 

  ขอ  8.  การปฏิบัติตามขอบังคับและการใชสิทธ์ิในฐานะสมาชิก  เม่ือชุมนุมสหกรณไดแจงการรับ 

เขาเปนสมาชกิเปนหนังสือใหสหกรณทราบแลว    ใหผูแทนสหกรณสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ และชาํระคาธรรมเนียมแรกเขาพรอมคาหุนเต็มมูลคาที่ตองถือใหเสร็จภายในเวลาที่ชุมนุมสหกรณ

กําหนด   เม่ือไดปฏิบัติดังนีแ้ลว  จึงจะใชสิทธิ์ในฐานะสมาชิกได 
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  สหกรณสมาชิกแตละรายยอมมีความสัมพันธอยูกับสมาชิกทั้งหมดและตองปฏิบัติหนาที่ของตน 

ตามขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของชุมนุมสหกรณทุกประการ 

  สหกรณสมาชกิรายใดเปลีย่นแปลงแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับของตน ตองแจงใหชมุนุมสหกรณทราบภายใน

สามสิบวันนบัแตวันที่สหกรณไดรับแจงการจดทะเบียนจากนายทะเบยีนสหกรณ 

  ขอ  9.  การเปลี่ยนแปลงที่ตัง้สํานักงานและที่อยู  สหกรณสมาชกิรายใดมีการเปลีย่นแปลงทีต่ั้งสํานักงาน

ใหญหรือที่ตั้งสํานักงานสาขา  ตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่เปลีย่นแปลง 

  ขอ 10.  ความรับผิดของสหกรณสมาชิก   สหกรณสมาชิกตองรับผิดในหนี้สินของชุมนุมสหกรณ   

เพียงไมเกินจํานวนเงินที่สงใชไมครบมูลคาหุนที่สหกรณสมาชิกถือ  
 

หมวด  4 

การพนจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ 
 

  ขอ 11. เหตุที่สหกรณสมาชิกตองพนจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ    สมาชิกตองพนจากสมาชิก

ภาพชุมนุมสหกรณเพราะเหตุใดๆ ตอไปนี้ 

  (1)  ลาออก 

  (2)  เม่ือสหกรณสมาชิกนั้นตองเลิก 

  (3)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

  (4)  ถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณ 

  ขอ 12. การลาออกจากชุมนุมสหกรณ      สหกรณสมาชิกซึ่งไมมีหนี้สินหรือภาระผูกพันในชุมนุม

สหกรณ  อาจขอลาออกจากชุมนุมสหกรณได    โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือ

พิจารณา  เม่ือเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  จึงใหถือวาออกจากชุมนุมสหกรณ 

  ขอ 13.  การใหออกจากชุมนุมสหกรณ  สหกรณสมาชิกอาจถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณเพราะเหตุใด  ๆ

ดังตอไปนี้ 

  (1)  ผูแทนสหกรณสมาชิกไมลงลายมือชือ่ในทะเบียนสมาชิก  หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

หรือไมชําระคาหุนเต็มมูลคาที่ตองถือใหเสร็จภายในเวลาที่ชุมนุมสหกรณกําหนด 

  (2)  จัดกิจการของสหกรณโดยมิชอบอยูเสมอ 

  (3)  จงใจฝาฝนขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของชุมนุมสหกรณ 

  (4)  แสดงตนเปนปฏิปกษตอชุมนุมสหกรณ  หรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตใุหเสือ่มเสียชื่อเสียง 

หรือประโยชนของชุมนุมสหกรณ 

  เม่ือคณะกรรมการอํานวยการไดสอบสวนพิจารณา   ปรากฎวาสหกรณสมาชิกมีเหตุใดๆ  ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  

ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหออกจากชุมนุมสหกรณ    โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง

จํานวนกรรมการดําเนนิการทัง้หมด 

  สหกรณสมาชิกที่ถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณมีสิทธิ์อุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นคําอุทธรณ 

ตอคณะกรรมการดําเนินการ  ภายในสามสิบวันนบัตั้งแตวันที่ทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการคําวินิจฉัย 

ของที่ประชุมใหญใหเปนที่สดุ 
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  ขอ 14. การถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สหกรณสมาชิกพนจากสมาชิกภาพชุมนุม

สหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ใหผูจัดการถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก  แลวเสนอเร่ืองสมาชิกออกใหที่ประชุม

ใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 

  ขอ 15. การชําระหน้ีสินของสหกรณสมาชิกซึ่งออกจากชุมนุมสหกรณ  สหกรณสมาชิกซ่ึงออกจาก

ชุมนุมสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ  หากมีหนี้สินอยูตอชุมนุมสหกรณ   ตองจัดการชําระหนี้สินนั้นโดยสิ้นเชิงทันที  

ในการนี้ชุมนุมสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณจะตองจายแกสหกรณสมาชิกน้ัน  เพ่ือชําระหนี้สิน

ดังกลาวได 
 

หมวด  5 

ทุน 
 

  ขอ 16. ทุน  ชุมนุมสหกรณอาจหาทุนโดยวิธตีอไปนี้ 

 (1)  ออกหุน 

 (2)  รับเงินฝากจากสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 

 (3)  กูยืมเงิน 

 (4)  ออกตั๋วสญัญาใชเงิน 

 (5)  ออกตราสารการเงิน 

 (6)  สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืนๆ 

 (7)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่สหกรณหรือบุคคลอ่ืนยกให 

 

หมวด  6 

หุน 
 

  ขอ 17.  การออกหุน  ชุมนุมสหกรณอาจออกหุนโดยไมจํากัดจํานวนหุนมีมูลคาหุนละหารอยบาท   สหกรณ

สมาชิกเทานั้นจึงจะถือหุนในชุมนุมสหกรณได 

  ขอ 18.  การถือหุน  สหกรณสมาชิกแตละรายตองถือหุนในชุมนุมสหกรณตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

  (1)  เม่ือแรกเขาเปนสมาชกิตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน 

  (2)  ตองถือหุนเพ่ิมขึ้นกอนวันสิน้ปทางบญัชขีองชุมนมุสหกรณ  จนมีจํานวนหุนที่ถอืเปนอัตราสวน 

สองหุนตอจํานวนทนุเรือนหุน  ทุกๆ หนึง่ลานบาท  ณ วันส้ินปทางบญัชีครัง้สุดทายของสหกรณสมาชิก 

  (3)  สหกรณสมาชิกที่กูเงินจากชุมนุมสหกรณตองถือหุนเพ่ิมตามสวนจํานวนเงินกูซ่ึงไดรับจากชุมนุม

สหกรณตามหลักเกณฑ  และวธิีการที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

  ในการชําระคาหุนสหกรณสมาชิกตองสงชําระคาหุนแตละหุนเต็มมูลคาใหเสร็จส้ินในคราวเดียวภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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  นอกจากหุนซึง่สหกรณสมาชิกตองถือตามความในวรรคหน่ึง      สหกรณสมาชิกจะเสนอคาํขอเปนหนังสือถึง

ผูจัดการ   ขอถือหุนในชุมนมุสหกรณเพ่ิมขึ้นไดเสมอ  โดยชําระคาหุนนั้นๆ เต็มมูลคา  แตสหกรณสมาชกิแตละรายจะ

ถือหุนเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทัง้หมดของชุมนุมสหกรณไมได 

  ขอ 19.  ใบหุน    ชุมนุมสหกรณจะออกใบหุนสําหรับหนึ่งหุนหรือหลายหุนที่สหกรณสมาชิกถือ  และชําระ

เต็มมูลคาแลวมอบใหสหกรณสมาชิกนั้นๆ 

         ถาใบหุนของสหกรณสมาชิกใดสูญหายหรือชํารุด และสหกรณสมาชิกนั้นประสงคใหชุมนุมสหกรณออกใบหุน

ใหใหม ก็ใหยื่นคําขอเปนหนังสือถึงผูจัดการ  พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับใบหุนใหมใหแกชุมนุมสหกรณ  

ฉบับละสบิบาท 

  ขอ 20.  การโอนหุน   สหกรณสมาชิกจะโอนหุนซึ่งถืออยูในชุมนุมสหกรณไดตอเม่ือสหกรณสมาชิกออกจาก

ชุมนุมสหกรณเทานั้น 

  ขอ 21.  การจายคืนคาหุนของสหกรณสมาชิกซึง่ออกจากชุมนุมสหกรณ   ในกรณีทีส่หกรณสมาชิก 

ออกจากชุมนุมสหกรณ ไมวาเพราะเหตใุดๆ ชุมนุมสหกรณจะจายคาหุนซึ่งสหกรณสมาชิกนั้นมีอยูในชุมนุมสหกรณ 

คืนให  การจายคืนคาหุนดังกลาว  ชุมนุมสหกรณจะจายจากทุนรับโอนหุนซึ่งสะสมไวจากกําไรเทานั้น  

   ในการนี้ชุมนุมสหกรณจะจายคืนคาหุนของสหกรณสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุตามขอ 11 (1) ถึง (3) กอนคาหุน 

ของสหกรณสมาชิก  ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน 

  ในกรณีที่ชมุนมุสหกรณมีทุนรับโอนหุนไมเพียงพอแกการจายคืนคาหุนใหแกสหกรณสมาชิกที่ออกจากชุมนุม

สหกรณ   ชุมนุมสหกรณตองรับโอนหุนไวกอนแลวจัดใหสหกรณสมาชิกอ่ืนถือหุนจํานวนที่ไดรับโอนไวจนหมดกอน

การออกหุนใหม 

  ในกรณีที่ชุมนมุสหกรณไมสามารถจายคืนคาหุนหรือรับโอนหุนของสหกรณสมาชิกที่ลาออกไดทั้งหมด  

ชุมนุมสหกรณจะจายเงินปนผลของคาหุนสวนที่เหลอืใหตามอัตราเงินปนผลที่จายของปนั้นๆ โดยคิดตามสวน 

ของระยะเวลา 

  การจายคืนคาหุนของสหกรณสมาชิกซึ่งออกเพราะตองเลิกสหกรณ  ชุมนุมสหกรณจะจาย 

แกผูชําระบัญชี 

  การจายคืนคาหุนของสหกรณสมาชิกซึ่งออกเพราะตองคําพิพากษาใหลมละลาย   ชุมนุมสหกรณ 

จะจายแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย   

         เม่ือสหกรณสมาชิกรับคืนคาหุน  ตองเวนคืนใบหุนใหแกชุมนุมสหกรณทั้งสิ้น 
 

หมวด  7 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

 

        ขอ 22. วงเงนิกูยืมหรือค้ําประกัน  ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม  หรือค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ 

ไวตามที่จําเปน  และสมควรแกการดําเนินงาน   วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ 
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 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ 

ค้ําประกันสําหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ 23. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน ชุมนุมสหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน   

หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน  หรือการอ่ืนใดตามวตัถปุระสงคไดตาม 

ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทัง้นี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป 
 

หมวด  8 

การรับฝากเงิน 
 

  ขอ 24. การรับฝากเงิน      ชุมนุมสหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก

สหกรณสมาชิกและสหกรณอ่ืนหรือจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหได***  ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอน 

เงินฝาก และขอกําหนดอ่ืนๆ วาดวยการฝากเงินทุกประเภทใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบยีบของชุมนุมสหกรณ 

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

  ใหชุมนุมสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลกัเกณฑและวธิีที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด  9 

การใหเงินกู 
 

 ขอ 25.  การใหเงินกู  ชุมนุมสหกรณอาจใหเงินกูแก 

        (1)  สหกรณสมาชิก 

        (2)  สหกรณอ่ืน 

 การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น    คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือชุมนุมสหกรณ 

มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิกแลว  ตามระเบยีบของชุมนุมสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบยีนสหกรณ 

 สหกรณสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินตองเสนอคาํขอกูเงินตามแบบและวิธีการ  ที่ชุมนุม

สหกรณกําหนด 

 

หมวด  10 

การตรวจสอบและการวเิคราะหการดาํเนินงานของสหกรณ 
 

 ขอ 26. การตรวจสอบและการวิเคราะห         ชุมนุมสหกรณอาจตรวจสอบการดําเนินงานของ 

สหกรณสมาชิก     หรือสหกรณผูกูไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

 

 

*** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2555  ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  (ตามเอกสารแนบทาย 3 ) 
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 การตรวจสอบตามวรรคหนึ่งนั้น ชุมนุมสหกรณจะใหบริการวิเคราะหเก่ียวกับระบบขอมูลการดําเนินงานของ

สหกรณสมาชิก หรือสหกรณผูกู เพ่ือเปนการสงเสริม  สนับสนุน   การดําเนินงานของสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณ 

ผูกู  ตลอดจนขบวนการสหกรณออมทรัพยใหเขมแข็ง  มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยไมเปนการเขาไปกาวลวงการ

ดําเนินงานภายในของสหกรณสมาชิกหรือสหกรณผูกู 

 ใหสหกรณสมาชิกหรือสหกรณผูกู แจงใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวก หรือใหคําชี้แจงเก่ียวกับการ

ตรวจสอบ  และการวิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณตามสมควร 
 

หมวด  11 

การสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ 
 

  ขอ 27. การสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ   ชุมนุมสหกรณตองดําเนินการใหการศึกษาอบรม

เก่ียวกับสหกรณออมทรัพย  โดยการจัดการประชุมสัมมนา  ฝกอบรม  และอ่ืนๆ  ตลอดจนการจัดพิมพเอกสารเผยแพร  

พรอมทั้งรวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและตางประเทศ  

อันมิใชเปนการหารายได   
 

หมวด  12 

การแนะนําชวยเหลือการดําเนินงานของสหกรณ 
 

 ขอ 28.  การแนะนําชวยเหลือการดําเนินงานของสหกรณ   ชุมนุมสหกรณอาจจัดสงเจาหนาที่ออกไป

แนะนําชวยเหลือในการจัดตั้งและดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นใหม  รวมทั้งสหกรณที่ไดดําเนินงาน

มาแลว ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปโดยถูกตองและมีประสทิธภิาพ 
 

หมวด  13 

การจําหนายเครื่องเขียน  แบบพิมพ  และอุปกรณเครื่องใช 

ในสํานักงานของสหกรณ 
 

  ขอ 29.  การจําหนายเครื่องเขียน  แบบพิมพ  และอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน   เพ่ือเปนการ

ประหยัดและอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  ชุมนุมสหกรณอาจจัดทําและหรือจัดหาเพ่ือ

จําหนายเครื่องเขียนแบบพิมพ และอุปกรณเครื่องใชสํานักงานแกสหกรณที่มีความตองการ 
 

หมวด  14  

ผูแทนสหกรณสมาชิก 
 

 ขอ 30.  การแตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิก   ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณสมาชิกแตละ

สหกรณเลือกตัง้ผูแทนจากกรรมการดําเนนิการของตน สหกรณละ 1  คน   เปนผูแทนเพ่ือเขาประชุมใหญและใชสิทธิ

ตางๆ ในชุมนมุสหกรณ 
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  ขอ 31. กําหนดเวลาอยูในตําแหนงและการพนจากตําแหนง  ผูแทนสหกรณสมาชิกอยูในตําแหนงได

คราวละ 2 ป 

  ผูแทนพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี ้

  (1)  พนจากตาํแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณสมาชิก 

  (2)  ถึงคราวออกตามวาระ       

  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณสมาชิกซึ่งตนเปนผูแทน 

  (4)  สหกรณสมาชิกซึ่งตนเปนผูแทนถอดถอนและหรอืไดมีการแตงตั้งผูแทนขึ้นใหม 

  (5)  สหกรณสมาชิกซึ่งตนเปนผูแทนพนจากสมาชิกภาพของชุมนุมสหกรณ 

  ทุกคราวที่ผูแทนสหกรณสมาชิกพนจากตําแหนง หรือสหกรณสมาชิกไดตั้งผูแทนคนใหมใหสหกรณสมาชิกแจง

เปนหนังสือใหชุมนุมสหกรณทราบโดยเรว็ 
 

หมวด 15 

การประชุมใหญ 
 

  ขอ 32.  การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงครั้งภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวันนบัแตวันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ 

  ในการประชุมใหญผูแทนสหกรณสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนและออกเสียง ลงคะแนน

แทนตนไมได 

  ขอ 33. การประชุมใหญวิสามัญ    คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใด 

ก็ไดเม่ือมีเหตุอันสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่ชุมนุม

สหกรณขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลวคณะกรรมการดําเนินการ   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญ

โดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ชุมนุมสหกรณทราบ 

  ผูแทนสหกรณสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกทั้งหมด หรือไม

นอยกวาสิบหาคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได 

  ในกรณีที่ผูแทนสหกรณสมาชิก เปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการเรียก

ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่

เห็นสมควรก็ได  

  ขอ 34.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ      เม่ือจะมีการประชุมใหญทุกครั้งใหชุมนุมสหกรณ 

มีหนังสือแจงวัน   เวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมแกสหกรณสมาชิกลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  

แตถาการประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควรและแจงใหกรมสงเสริมสหกรณ  และ กรมตรวจ

บัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันดวย 
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  ขอ 35.  องคประชุม   การประชุมใหญของชุมนุมสหกรณตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

  การประชุมใหญครั้งใดมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมใหญ 

อีกครั้งหนึ่ง ภายในสิบสีว่ันนับแตวันที่นดัประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวสิามัญ 

ที่ผูแทนสหกรณสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เม่ือมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสบิคนก็ใหถอืวาเปนองคประชุม 

  ขอ 36.  การออกเสียงในที่ประชุมใหญ  ผูแทนสหกรณสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนน 

หนึ่งเสียง 

  ขอ 37.  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ   ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทั้งปวง

เก่ียวกับกิจการของชุมนุมสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

  (1)  รับทราบเรื่องการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม  และการออกจากชุมนุมสหกรณ 

  (2)  กําหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน  

  (3)  เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการ 

   (4)  เลือกตั้งหรือถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ 

  (5)  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี  เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

  (6)  รับทราบรายงานประจําป  แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ 

  (7)  พิจารณาอนุมัติงบดุล   

  (8)  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

  (9)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  สถาบันหรือองคการ 

ที่ชุมนุมสหกรณเปนสมาชิก  หรือเปนผูถือหุน การตั้งผูแทนของชุมนุมสหกรณเพ่ือเขาประชุมและใชสิทธติางๆ  

ในสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สถาบันหรือองคการดังกลาว 

  (10) พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ 

  (11) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจาย ของชุมนุมสหกรณ 

  (12) พิเคราะหและปฏบิัตติามระเบียบหรอืคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

  (13) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  

และผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ 

  (14) วินิจฉยัขออุทธรณของสหกรณที่สมัครเขาเปนสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดําเนินการไมรับเขาเปน

สมาชิกของชมุนุมสหกรณ  หรือขออุทธรณของสหกรณสมาชิกที่ถกูใหออกจากชุมนุมสหกรณ 

 

หมวด 16 

คณะกรรมการดําเนินการ 
 

  ขอ 38.  คณะกรรมการดําเนินการ   ใหชุมนุมสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ 

ประกอบดวย    ประธานกรรมการหนึ่งคน    และกรรมการดําเนินการอ่ืนอีกสิบสี่คน      ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

จากผูแทนสหกรณสมาชิก 
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  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกในระหวางกันเองขึ้นเปนรองประธานกรรมการหน่ึงคน  หรือหลายคน 

เลขานุการหนึง่คน นอกนั้นเปนกรรมการดําเนินการ แลวแจงใหสหกรณสมาชิกทราบ 

  ใหประธานกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้ คือเปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ แทนชุมนุมสหกรณ    ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ดูแลควบคุมการ

ดําเนินงานโดยทั่วไปของชุมนุมสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและดําเนินการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายให     ทั้งนี้ตองเปนไปตามกฎหมาย กฎขอบังคบั  ระเบียบ  มติและคําสั่งตางๆ  ของชมุนุม

สหกรณ 

  ใหรองประธานกรรมการมีอํานาจและหนาทีท่ําการแทนประธานกรรมการในขณะที่ประธานกรรมการ 

ไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด  หรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมายใหปฏิบัต ิ

  ใหเลขานุการมีอํานาจและหนาที่ในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ  รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินการ  ดูแลรักษารายงานการประชุมดังกลาวนั้นใหเรียบรอยอยูเสมอ   จัดสงหนังสือแจงนัดประชมุ 

ไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี ตลอดจนทําการอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไว ในขอบังคับและ

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการจะไดมอบหมายให ทั้งน้ีตองเปนไปตามกฎหมาย   กฎขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่ง

ตางๆ ของชุมนุมสหกรณ 

  ขอ 39.  ลักษณะตองหามของบุคคลทีจ่ะเปนกรรมการดําเนินการ 

  (1)  เคยตองคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

  (2)  เคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐไมวากรณีใดๆ 

ถึงแมวาจะไดรับการลางมลทินตามพระราชบัญญตัิลางมลทินในวาระตางๆ ก็ตามก็ไมไดรับการยกเวน  หรือถูก

หนวยงานเอกชนไลออก  ใหออก  หรือเลิกจาง  ฐานทุจริต 

  (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนทีสุ่ดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา 

22 (4) แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ. 2542  

          (4)  เคยถูกที่ประชมุใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ 

   (5)  เคยเปนบุคคลลมละลาย 

   (6)  เปนบุคคลวิกลจรติ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนบุคคลไรความสามารถ  หรือเสมือนไร

ความสามารถ 

   (7)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี

ทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกต ิ

      (8)  ดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิก 

  ขอ 40.  วาระอยูในตาํแหนง    คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองปนับแตวัน

เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึง่ใน

สองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด (เศษทีเ่หลือใหปดขึ้น) โดยวธิจัีบฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง

ตามวาระ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเขาดํารงตําแหนงแทนใหครบจํานวนกรรมการดําเนนิการ

ตามขอ 38 ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลบั 

กันไปทุกๆ ป 
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  กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน โดยตอง

พักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการใหมได 

  ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง  

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 

  กรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใดๆ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนง

ตามวาระ 

  ขอ 41.  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ตาย 

  (3)  ลาออกจากตาํแหนง   โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือตอที่

ประชุมใหญ 

  (4)  ดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิก 

 (5)  สหกรณสมาชิกซึ่งตนเปนผูแทนพนจากสมาชิกภาพของชุมนุมสหกรณ 

 (6)  เม่ือที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณลงมติถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ 

 (7)  เม่ือพนจากการเปนผูแทนสหกรณสมาชิก  เวนแตการพนจากการเปนผูแทนสหกรณสมาชิก ดวยเหตุ

ตามขอ 31 (1) (2) หรือ (4) ใหกรรมการนั้น  ยังคงเปนกรรมการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญเพ่ือเลือกตัง้

กรรมการดําเนินการแทน  แตไมอาจใชสทิธิในฐานะผูแทนสหกรณสมาชิก 

 (8)  นายทะเบยีนสหกรณสั่งใหออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ   

(9)  ตกเปนบคุคลมีลักษณะตองหามตามขอ 39 

   ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตการวางลงเพราะเหตุที่ 

ถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหออก     ใหกรรมการดําเนินการที่เหลืออยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการ 

ประชุมใหญคราวถัดไป 

  ขอ 42.  การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตอง

มีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งทุกระยะสามเดือน 

  ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายนัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่

เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไข ขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องสําคัญอ่ืนๆ ของชุมนุมสหกรณ อาจแจง

กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งแหง

จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ  จึงจะเปนองคประชุม 

  ขอ  43.  ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถงึคราวออกตามวาระ      และองคประชมุ   ในกรณี

ที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระไมวาดวยเหตุใด  ๆ ถากรรมการดําเนินการ   มีเหลือนอยกวา

จํานวนที่จะเปนองคประชุมแตไมนอยกวาหาคน  ใหกรรมการดําเนินการที่มีตวัอยูดําเนนิการได แตไมเกินเกาสิบวันนับ

แตวันที่จํานวนกรรมการดําเนินการเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม โดยตองมีกรรมการดําเนินการที่

เหลืออยูมาประชุมครบทุกคน จึงจะเปนองคประชุม 
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  ถากรรมการดําเนินการเหลือนอยกวาหาคน กรรมการดําเนินการที่มีตวัอยูจะประชุมกันดําเนินการใดๆ  

ไมได นอกจากนัดเรียกประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเรว็ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง 

 ขอ 44.  ตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ      ในกรณีที่ตําแหนง 

ประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  ใหกรรมการดําเนินการที่เหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ

เพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว  เวนแตในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยูนับถึงวัน

สิ้นปทางบัญชีไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาที่ไดโดยไมเกิด

ความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานกรรมการเพ่ือบริหารงานตอไปจนกวาจะ

มีการเลือกตั้งประธานกรรมการในการประชุมใหญคราวถัดไป 

 ขอ 45.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ในการ

ดําเนินกิจการและเปนผูแทนของชุมนุมสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก   เพ่ือการน้ีคณะกรรมการ

ดําเนินการจะมอบหมายใหกรรมการดําเนินการคนหนึ่งหรือหลายคน  หรือผูจัดการทําการแทนก็ได 

 การมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนดังกลาวในวรรคแรก 

ตองบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 ในการดําเนินกิจการ   คณะกรรมการดําเนนิการตองปฏิบตัใิหเปนไปตามวตัถปุระสงคของชุมนุมสหกรณ และตอง

ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการทั้งปวงใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคบั  และระเบยีบของชุมนุมสหกรณ รวมทั้งมติของที่

ประชุมใหญ  และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ตลอดจนในทางอันสมควรเพ่ือใหบังเกิดผลดีแกสหกรณสมาชิก

และชุมนุมสหกรณ รวมทั้งในขอดังตอไปนี้ 

 (1)  กูยืมเงินหรือค้ําประกัน 

 (2)  ใหเงินกู 

 (3)  พิจารณาเรียกประชุมใหญ 

 (4)  เสนองบดุล บัญชีกําไรขาดทุน รายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานตอที่ประชุมใหญ 

 (5)  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

 (6)  เสนอแผนงานและงบประมาณประจําปตอที่ประชุมใหญ 

 (7)  แตงตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานรวมทั้งการถอดถอนออกจากตําแหนงดวย 

 (8)  จาง แตงตั้ง เลิกจาง หรือดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับผูจัดการของชุมนุมสหกรณ 

 (9)  แตงตั้งผูตรวจการ  หรอืผูตรวจสอบภายใน  เพ่ือทาํหนาทีต่รวจสอบและวเิคราะหการดําเนินงานของ

สหกรณสมาชิก 

      (10)  แตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน   ซึ่งมีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมเปนที่ปรึกษา

ของชุมนุมสหกรณ   

      (11)  กําหนดคาตอบแทนการปฏิบตังิานของกรรมการ   อนุกรรมการ   คณะทํางาน   ผูตรวจการ  

ผูตรวจสอบภายใน   และทีป่รึกษา 
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        (12)  กําหนดระเบียบตางๆ ของชมุนุมสหกรณ 

        (13)  พิจารณาตั้งสาขาหรือตัวแทนของชุมนุมสหกรณ 

        (14)  พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

        (15)  พิเคราะหและปฏิบตัิตามระเบียบ   หรือคาํสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

        (16)  พิจารณาใหสหกรณสมาชิกออกจากชุมนุมสหกรณ  หรือรับคําอุทธรณเสนอที่ประชุมใหญ 

        (17)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสหกรณสมาชิก        และเจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณ 

ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไปเพ่ือใหกิจการของชุมนุมสหกรณดําเนินไปดวยดี 

 ขอ  46.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีทีค่ณะกรรมการดําเนนิการจงใจกระทาํการ หรือ

ประมาทเลินเลอ   หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบตัหินาทีข่องตน   ใหเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหาย ตอชุมนุม

สหกรณ    คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสื่อมเสียหรือเสียหายใหแกชุมนุมสหกรณตามกฎหมาย  
 

หมวด 17 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

   ขอ  47.  การแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการ     ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

ดําเนินการจํานวนไมเกินหาคนเปนคณะกรรมการอํานวยการ    โดยใหเปนประธานกรรมการอํานวยการหนึง่คน 

นอกนั้นเปนกรรมการอํานวยการ 

  ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่จําเปน   และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ 

ดําเนินการทุกครั้ง 

  ขอ  48.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย   และควบคุมกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของ 

ผูจัดการ  ซึ่งรวมทั้งขอตอไปนี้ 

  (1)  พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากชุมนุมสหกรณ 

  (2)  ควบคุมการออกเชค็   หรือใบสั่งจายเงิน  การถอนเงิน การฝากเงิน  การรับฝากเงิน  การลงทุน การออก

ตราสารการเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการบํารุงรักษาทรัพยสินของชุมนุมสหกรณตามที่

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

  (3)  ควบคุมกํากับการบริหารและสัง่การปฏิบัตงิานของผูจัดการ  ใหเปนไปตามกฏหมาย ขอบังคบั   ระเบียบ

และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ   รวมทั้งในทางที่จะรักษาผลประโยชนของชุมนุมสหกรณ 

(4) พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการเก่ียวกับปญหาการดําเนินงานเฉพาะหนา  รวมทั้งใหความคิดเห็น 

หรือคําปรึกษาแกผูจัดการในการปฏิบตัิงานตางๆ 

(5) รับทราบกิจการและผลการปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบของผูจัดการตลอดจนรบัปญหาและขอเสนอ 

แนะของผูจัดการ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ 
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  (6)  รายงานผลการปฏิบตัิงาน  เหตุการณ  ความเคลื่อนไหวตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอตางๆ  

ตอคณะกรรมการดําเนินการทุกงวดสามเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

  (7)  ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

หมวด  18 

รายงานการประชุม การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 

 ขอ  49.  การออกเสียงในที่ประชุม  ใหกรรมการดําเนินการ   กรรมการอ่ืน   อนุกรรมการหรือคณะทํางานออกเสียงใน

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ  หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการหรือที่ประชมุ

คณะทํางานสดุแตกรณีไดเพียงคนละหนึง่เสียง  และจะมอบใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตนไมได 

 ในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด  บุคคลผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได  และประธานในที่

ประชุมมีอํานาจเชญิบคุคลนัน้ออกจากที่ประชมุเปนการชั่วคราวในขณะที่กําลังพิจารณาวินิจฉยัเรือ่งนั้นก็ได 

 ความในวรรคสองใหใชบังคบัแกการประชุมใหญโดยอนุโลม 

 ขอ  50.  การวินิจฉัยปญหา    เวนแตในกรณีที่กฎหมายหรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  การวินิจฉัยปญหาใน

ที่ประชุมใหญหรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน  หรือทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการ

หรือที่ประชุมคณะทํางาน  ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม     ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ขอ  51. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  การประชุม

คณะกรรมการอ่ืน   การประชุมคณะอนุกรรมการหรือการประชุมคณะทํางาน  ตองบันทึกเรื่องทีพิ่จารณาวินิจฉัย

ทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานกุาร  หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

แลวแตกรณีอีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาประชุมลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด 19 

ผูจัดการและเจาหนาที ่

 

 ขอ 52.  การจางและแตงตั้งผูจดัการ      ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบคุคลที่มีความ

ซื่อสัตยสุจริต ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งเปนผูจัดการ  ในการจางผูจัดการ 

ชุมนุมสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน

สมควรตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองเปนลายลักษณอักษรวาจะปฏิบัติหนาที่

ตามที่กําหนดไวในขอ 53 

 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตามขอ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)  เปนหรือทําหนาที่ผูจัดการ 
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 ขอ 53.  อํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบของผูจดัการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทัว่ไป 

และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการหรืองานประจําของชุมนุมสหกรณซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 (1)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหถูกตอง ตลอดจนเปนธรุะ จัดใหผูแทนสหกรณลงลายมือชือ่ 

ในทะเบียนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณ 

 (2)  ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุน   แจงยอดจํานวนหุนจายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนในชุมนุม

สหกรณ 

 (3)  รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและชักชวนการรับฝากเงินในชุมนมุสหกรณ 

 (4)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู และดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับ

เรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของชมุนุมสหกรณ 

 (5)  จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูคงเหลือเปนรายสหกรณทุกระยะหกเดือน  พรอมกับแจงให

สหกรณทราบ 

 (6)  พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และลูกจางของชุมนุมสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบรวมถึง

กําหนดหนาที่และวิธีปฏิบตังิานของบรรดาเจาหนาที่และลูกจางของชมุนุมสหกรณ  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดูแลการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ และลกูจางใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

     (7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องออกใบรับเงิน   เรียกใบรับเงิน   หรือมีใบสําคัญจายเงินโดยครบถวน  

รับผิดชอบในการรับจายเงินทั้งปวงของชุมนุมสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสาํคัญ และเอกสารตางๆ 

เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของชุมนุมสหกรณใหเปนไปตามระเบียบ 

     (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชแีละทะเบยีนตางๆ  ของชุมนุมสหกรณใหถูกตองครบถวน 

และเปนปจจุบัน 

 (9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญและประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

        (10)  รับผิดชอบจัดการทํางบการเงินใหผูสอบบญัชีตรวจสอบแลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   

พรอมรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ 

         (11)  เปนธุระในการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

        (12)  เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ   ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะ 

กรรมการอ่ืนๆ เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชมุนั้นๆ มิใหเขารวมประชุม 

        (13)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการโตตอบหนังสือของชุมนุมสหกรณ 

        (14)  รักษาดวงตราของชุมนุมสหกรณและรับผดิชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของชุมนุมสหกรณ 

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย  

        (15)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการอํานวยการ 

        (16)  เสนอรายการ   หรือรายงานของชุมนุมสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท่างราชการ

กําหนด 

        (17)  รับผิดชอบเก่ียวกับเอกสารการเงินและตั๋วเงินของชุมนุมสหกรณ 

        (18)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนของชุมนุมสหกรณ 

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
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 ขอ 54.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของชุมนุมสหกรณพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (1)  ตาย 

 (2)  ลาออกโดยทําเปนหนงัสือ 

 (3)  ตกเปนบคุคลมีลักษณะตองหามตามขอ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) 

 (4)  ขาดคุณสมบัตติามระเบยีบชุมนุมสหกรณ 

 (5)  อายุครบ 60 ปบริบรูณ 

 (6)  ถูกเลิกจาง 

 ขอ 55.  การปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ   ถาตําแหนงผูจัดการวางลง หรือผูจัดการไมอยูหรืออยูแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได   ใหรองผูจัดการหรือเจาหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูปฏิบตัิหนาที่

แทน 

 ขอ 56.   การเปลี่ยนผูจัดการ   ในกรณีทีมี่การเปลี่ยนผูจัดการใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการ

ตรวจสอบหลกัฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรพัยสินและหนีส้ินของชุมนุมสหกรณ   ตลอดจนจัดทํางบ

การเงินของชมุนุมสหกรณ ทั้งนี้เพ่ือทราบฐานะอันแทจริงในการสงมอบงาน 

  ขอ 57.  เจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณ   นอกจากตําแหนงผูจัดการแลวชุมนุมสหกรณอาจจัดจาง 

และแตงตั้งเจาหนาที่อ่ืนตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

 

หมวด 20 

การลงลายมือชื่อแทนชุมนุมสหกรณ 
 

 ขอ 58.  การลงลายมือชื่อแทนชุมนุมสหกรณ     การลงลายมือชื่อแทนชุมนุมสหกรณเพ่ือใหมีผล

ผูกพันชุมนุมสหกรณนั้น นอกจากที่ไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ใหกําหนดไวดังนี้ 

 (1)  ในใบหุน  ตั๋วเงิน  หนังสือกูยืมซึ่งชุมนุมสหกรณเปนผูกูยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงิน  

การจํานองซึ่งชุมนุมสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของชุมนุมสหกรณและในนิติกรรมอ่ืนๆ จะตองลงลายมือ

ชื่อรวมกันระหวางประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการอํานวยการ หรือกรรมการ

อํานวยการ หรือผูจัดการ ไมนอยกวาสองคน 

 (2)  ในการรับเงินฝาก  ใบรบัเงินและเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวใน  (1) จะตองลงลายมือชื่อผูจัดการ

หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว 

 อนึ่ง  ในใบหุน   หนังสือกูยืมซึ่งชุมนุมสหกรณเปนผูกูยืม  ตั๋วเงิน  ใบสั่งจายเงิน  และใบรับเงินของชุมนุม

สหกรณ  ตองประทับตราของชุมนุมสหกรณเปนสําคัญทุกราย “ยกเวนเช็ค” *** 
 

หมวด 21 

ระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

 ขอ 59.  ระเบียบของชุมนุมสหกรณ     ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ ของ

ชุมนุมสหกรณเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณและเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ

กิจการของชุมนุมสหกรณ 

*** แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2553  (ตามเอกสารแนบทาย 2 ) 
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ระเบียบซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนดขึ้นนั้น  ถาขอบังคับกําหนดไวเปนพิเศษใหไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  หรือที่ประชุมใหญก็ตองไดรับความเห็นชอบตามที่กําหนดไวนั้น  สวนระเบียบ

ซึ่งมิไดมีขอบังคับกําหนดใหตองขอรับความเห็นชอบดังกลาวแลวใหสงสําเนาระเบียบน้ันๆ ไปใหกรมสงเสริม

สหกรณทราบดวย 
 

 

หมวด 22 

การบัญชแีละงบดลุ 
 

 ขอ 60. การบัญชีและงบดุลของชุมนุมสหกรณ   ใหชุมนุมสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริงและเก็บรักษาบัญชีพรอมดวยเอกสารการลงบัญชี ไวที่

สํานักงานชุมนุมสหกรณเปนระยะเวลาตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 การบันทึกรายการในบัญชทีี่เก่ียวกับกระแสเงินสด    ใหบันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุนั้นสําหรบัเหตุอ่ืนที่

ไมเก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน  นับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 

และการลงบญัชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชทีีส่มบูรณโดยครบถวน 

 เม่ือสิ้นปทางบัญชีทุกปใหชุมนุมสหกรณจัดทํางบดุลซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย  หนี้สิน และทุน 

ของชุมนุมสหกรณรวมทั้งงบกําไรขาดทุนและงบอ่ืนๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ขอ 61.  ปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ  ปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณมีระยะเวลาสิบสองเดือนโดยให

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกป 

 ขอ 62.  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ     ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูสอบบญัชี 

ไดตรวจสอบและรับรองแลวตอทีป่ระชุมใหญสามัญ    เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนบัแตวันสิ้นป

ทางบัญช ี

 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณตอที่

ประชุมใหญสามัญในคราวที่เสนองบดุลดวย 

 ใหชุมนุมสหกรณสงสําเนางบดุลที่จะเสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังผูแทนสหกรณสมาชิก และใหปด

ประกาศไว  ณ  สํานักงานของชุมนุมสหกรณ  กอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 ใหชุมนุมสหกรณสงรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและงบดุลของชุมนุมสหกรณไปยังนาย

ทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันที่มีการประชุมใหญ 

 อนึ่ง ใหชุมนุมสหกรณเก็บรกัษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานและงบดุลของชุมนุมสหกรณ 

เพ่ือใหสหกรณสมาชิกขอตรวจดูได 

 ขอ 63. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี   ที่

รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฎวาชุมนุมสหกรณมีกําไรสุทธิประจําปใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 

แตไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
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กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชมุใหญอาจจัดสรรไดดังตอไปนี้ 

(1)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสหกรณสมาชิกในอัตราไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง 

โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลาเปนรายวัน  อนึ่ง   ถาชุมนุมสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  

ออกจายเปนเงินปนผลสาํหรับปใดดวย  จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นๆ ก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวแลว 

          (2)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสหกรณสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สหกรณสมาชิกไดทําไวกับชุมนุมสหกรณ 

ในระหวางป 

          (3)  เปนโบนัสแกกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ

          (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของชุมนุมสหกรณ  ตามที่มีอยู

เม่ือสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุน 

 (5)  เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ

 ทุนนี้ใหชุมนุมสหกรณสะสมไวสําหรับถอนไปใชจายเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ หรือสาธารณประโยชน

หรือการกุศลตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

 (6)  เปนทนุรบัโอนหุนไมเกินรอยละหาแหงทุนเรือนหุนของชุมนุมสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปทางบัญชีนั้น 

 ทุนรับโอนหุนนี้ใหชุมนุมสหกรณสะสมไวสําหรับถอนไปใชเฉพาะการจายคืนคาหุนของสหกรณ 

สมาชิก ซึ่งออกจากชุมนุมสหกรณ  ตามขอ 11 เพ่ือถือหุนนั้นๆ  ไวเปนการชั่วคราวแลวใหชุมนุมสหกรณ 

จําหนายหุนดังกลาวใหสมาชิกอ่ืนเปนผูถอืไปในโอกาสแรกทีจ่ะกระทาํได  และใหนําโอนสงคนืทนุน้ีจนครบ 

 (7)  เปนทุนสวัสดิการเจาหนาที่หรือลูกจางของชุมนุมสหกรณไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธ ิ

 (8)  กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 

หมวด 23 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 

 ขอ 64.  ผูตรวจสอบกิจการ    ใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  

ที่มีความรู  ความสามารถเหมาะสมหนึ่งคนหรือหลายคนเปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณเปนการ 

ประจําป 

 ที่ประชุมใหญกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการแตไมเกินจํานวนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึง่ดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในชุมนุมสหกรณ 

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 คุณสมบัติและวิธีการเลือกตัง้ผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมใหญ 
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 ขอ 65.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ    ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตาํแหนงไดคราวละ

หนึ่งปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ    เม่ือครบกําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

 ขอ  66.   อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจ 

หนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

 (1)  ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บัญชี ทะเบยีนและการเงิน ตลอดจนสินทรัพย หนี้สิน  และทนุของชุมนุม

สหกรณเพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของชุมนุมสหกรณ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของชุมนุมสหกรณ 

เพ่ือประเมินผลและอาจใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินการ  ผูจัดการและเจาหนาที่อ่ืนๆ   ของชุมนุม

สหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบตัิในกิจการนั้นๆ 

 (3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ   เจาหนาที ่  และลูกจางของชุมนุมสหกรณ  ตลอดจนหนังสือ

สัญญาจางและหลักประกัน 

 (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใชจายเงินตามงบประมาณของชุมนุมสหกรณ   

ขอสังเกต ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสามารถปฏิบัติไดจากทีป่ระชุมใหญ 

 (5)  ติดตามผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ 

ระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 

 (6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบยีบ  ตลอดจนมติและคําสั่งของชุมนุมสหกรณ 

หรือกิจการอ่ืนๆ   ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของชุมนุมสหกรณ 

 ใหผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกและชี้แจงขอความหรือขอมูลในเรื่องเก่ียวกับกิจการของชุมนุม

สหกรณใหแกผูตรวจสอบกิจการตามความประสงค 

 ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบพบขอบกพรองซึ่งควรไดรับการแกไข   และไดแจงขอบกพรอง 

ใหผูที่เก่ียวของทราบแลวแตมิไดรับความรวมมือหรือมิไดแกไขขอบกพรองตามที่ตรวจสอบพบนั้น ถาผูตรวจสอบ

กิจการเห็นวาหากปลอยไวจะเกิดผลเสียหายแกชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิกโดยสวนรวมใหผูตรวจสอบ

กิจการรายงานตอที่ประชุมใหญหรือนายทะเบยีนสหกรณ  เพ่ือทราบหรือสั่งการตามอํานาจหนาที่ 

               ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

ประจําเดือนคราวถัดไปและใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปตอที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณดวย 

            ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการจงใจกระทําการ   หรือประมาทเลินเลอ   หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบตัิ 

หนาที่ของตน  ทําใหเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ    ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชดใชคา

เสื่อมเสียหรือเสียหายใหแกชุมนุมสหกรณตามกฎหมาย 
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หมวด 24 

ทุนสํารอง 
 

 ขอ  67.  ที่มาแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองนั้นนอกจากกําไรสุทธิประจําปที่จัดสรรบรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกชุมนุมสหกรณ   ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ใหจัดสรรเปนทุน

สํารองทั้งสิ้น 

 อนึ่ง  จํานวนเงินซึ่งชุมนมุสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตามถาไมมีผูใดใชสิทธิ์เรียกรองจนพนกําหนด 

อายุความก็ใหจัดสรรจํานวนเงินนั้นเปนทนุสํารอง 

 กําไรสุทธิประจําปของชุมนุมสหกรณ   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร      

หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรอืตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน

ดังกลาวใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 ขอ  68.  สภาพแหงทนุสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของชุมนุมสหกรณโดยสวนรวมสหกรณสมาชิก 

จะแบงปนกันไมได  และจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึง่ก็ไมได 

 ทุนสํารองจะถอนไดก็แตเพ่ือชดเชยการขาดทุนหากบังเกิดขึ้นหรือเพ่ือจัดสรรการเขาบญัชีทุนสํารองใหแก

ชุมนุมสหกรณใหมที่ไดจดทะเบยีนแยกจากชุมนุมสหกรณเดิม 
 

หมวด 25 

การฝากหรือลงทุนของชมุนุมสหกรณ 
 

 ขอ 69.    การฝากหรือลงทุนของชุมนุมสหกรณ  เงินของชุมนุมสหกรณนั้น อาจฝากหรือลงทุนได

ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
 

      หมวด 26 

    กฎหมาย  ขอบังคับ  ทะเบียน  และเอกสารอ่ืน ๆ  
 

ขอ 70.  ทะเบียน  และเอกสารอ่ืน    ใหชุมนุมสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  และ 

ทะเบียนอ่ืน   ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดและตามที่คณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบยีนหุน  ใหชุมนุมสหกรณแจงการเปลี่ยนแปลงตอนาย

ทะเบยีนสหกรณภายในสามสบิวนันบัแตวนัสิ้นปทางบญัชขีองชุมนุมสหกรณ 

 ผูแทนสหกรณสมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคหนึ่งได ณ สํานักงานของชุมนุมสหกรณ 

ในระหวางเวลาทําการแตจะขอดูทะเบยีนเก่ียวกับ  หุน  เงินฝาก   หรือเงินกูของสหกรณสมาชิกอ่ืนไมได นอกจาก

ไดรับความยนิยอมเปนหนังสือของสหกรณสมาชิกนั้นและไดรบัอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 ขอ 71.  กฎหมาย ขอบังคับ และเอกสารอ่ืน  ใหชุมนุมสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของชุมนุมสหกรณและงบดุล   พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานชุมนุม

สหกรณ เพ่ือใหสหกรณสมาชิกขอดูไดในระหวางเวลาทําการโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
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หมวด 27 

การสอบบัญชีและการกํากับดูแลชุมนุมสหกรณ 
 

 ขอ 72.  การสอบบัญชี  บัญชีของชุมนุมสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอย 

ปละหนึ่งครั้งโดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบยีนสหกรณแตงตั้ง 

 ขอ 73.  การสงรายการหรือรายงาน   ใหชุมนุมสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของชุมนุม

สหกรณตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

หมวด 28 

ขอเบ็ดเสร็จ 
 

 ขอ 74.  การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     ผูตรวจสอบกิจการ  และเจาหนาที่ 

ใหคํานึงถึงจรรยาบรรณตามที่ชุมนุมสหกรณกําหนด 

 ขอ 75.  การดําเนินคดเีก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรพัยสนิของชุมนุมสหกรณถกูยักยอก 

หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่ชุมนุมสหกรณเรียกคืนเงินกู แตมิไดรับชําระตามที่เรียกก็ดีให

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมภายในกําหนดอายุความจนถึงที่สุด ในกรณีเชนนี้ชุมนุม

สหกรณจะระงับการดําเนินคดีไดก็แตโดยมีเหตุผลพิเศษ ซึ่งไดรับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ 

 ขอ 76.  การตีความตามขอบังคับ  ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับใหชุมนุมสหกรณ 

ขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินจิฉัยนั้น 

 ขอ 77.  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับจะกระทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุม

ใหญและตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่

ประชุมใหญลงมติ เม่ือนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลวใหมีผลใชบังคับได 

 การเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับจะกระทําไดตอเม่ือแจงขอความที่เสนอใหพิจารณา

นั้นโดยเต็มสํานวนไปใหสหกรณสมาชิกไมนอยกวาเจ็ดวันพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 ในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัโดยการเปลีย่นชื่อชมุนุมสหกรณ  ใหชุมนุมสหกรณคืนใบสาํคัญ 

รับจดทะเบียน 

 การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อชุมนุมสหกรณ  ยอมไมกระทบกระเทอืนถึงสิทธิ หรอืความ

รับผิดใดๆ ของชุมนุมสหกรณ 

 ขอ 78.   การจําหนายทรัพยสินเม่ือชมุนุมสหกรณตองเลิก   เม่ือไดชําระหนี้ของชุมนุมสหกรณแลว  

ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีดําเนินการตามลําดับดังตอไปนี้ 

 (1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสหกรณสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว   

 (2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท 

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก   ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ

ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือน

นับแตวันทีช่ําระบัญชเีสร็จ 
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ขอ 79.  บรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งของชุมนุมสหกรณที่ใชบังคับอยูในวันทีข่อบังคบันี้ใชบังคับ 

ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคบันี้ 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ  และผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ  คงดํารงตําแหนงตอไป

จนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบงัคับเดิมของชมุนุมสหกรณ  
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ลงชื่อ………………………………………….…..ประธานกรรมการดําเนินการ           

       (รองศาสตราจารย ดร.สวัสด์ิ   แสงบางปลา) 

 

 

 

ลงชื่อ………….…………………….……..………กรรมการและเลขานุการ 

          (นางสาวอภิญดา   สวารชร) 

 

 

 

 

เหตุผล   การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ขอ 31 (2)  ดวยเหตุผล  เม่ือครบ

วาระผูแทนตองออกตามวาระ  เพ่ือใหสอดคลองกับการตั้งผูแทนตามความในวรรคสอง    ขอ 37 (9) (14)  เนื่องจาก

ขอความเดิมพิมพไวไมถูกตองและไมชัดเจน     ขอ 39 (1) (2) (4) (8)  เพ่ือปองกันมิใหบุคคลที่มีมลทิน หรือมัวหมองเขา

มาบริหารงานชุมนุมสหกรณ รวมถึงการกระทําอันเปนเหตุใหถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการนั้น

เปนการบกพรองในศีลธรรมอันดี การลางมลทินตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ นั้น ลางแตเฉพาะโทษเทานั้นหาไดลาง

การกระทําผิดนั้นดวยไม    จึงไมเปนเหตุแหงการยกเวนคุณสมบัติตามขอบังคับนี้     ขอ 41 (4) (9)    เพ่ือให

สอดคลองกับคุณสมบัติของกรรมการตามขอ 39    ขอ 52 วรรคทาย เพ่ือกําหนดลักษณะตองหามของบุคคลผูที่จะ

เปนผูจัดการเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับลักษณะตองหามของกรรมการดําเนินการ  เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความประพฤติดีไมมี

ขอบกพรองทางดานความประพฤติหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีมาเปนผูจัดการ   ขอ 54 (3) (6)  เพ่ือใหสอดคลองกับ

การจางผูจัดการตามขอ 52  เพ่ือใชถอยคําใหถูกตอง     ขอ 58  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ   ขอ 78  

ขอความเดิมขาดคําวา “ชุมนุม” จึงเพ่ิมเติมใหครบถวนถูกตอง  และเพ่ือใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542    
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