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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2562 

*********************** 
 
          ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์พน ักงานการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์ เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณไ์ด้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อบังคับฉบับนี ้เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2562” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับ
แต่วันที่ข้อบังคับสหกรณฉ์บับนี้มีผลบังคับใช้ 

 
 
 

 
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2563 

*********************** 
 
          ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย ์พน ักงานการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก
ข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณไ์ด้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อบังคับฉบับนี ้เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับ
แต่วันที่ข้อบังคับสหกรณฉ์บับนี้มีผลบังคับใช้ 
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หมวดท่ี 1 
ชื่อ  ประเภท  และท่ีตั้งสำนกังาน 

 

ข้อ  1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน 
  ชื่อ          สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) 
            มีชื่อภาษาอังกฤษว่า"Provincial Electricity 
Authority's Employees Savings and Credit Cooperative, Limited”  
(PEA.COOP.) 
  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่  200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  ท้องท่ีดำเนินงาน        ทั่วราชอาณาจักร 
  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้.- 

1. เป็นรูปวงกลมสีทอง 2 วงซ้อน
กัน บนพื้นสีน้ำเงิน 

2. วงกลมชั้นในประกอบด้วยภาพ
สัญลักษณ์ดังนี้ 
2.1 ทางด้านซ้าย จะเป็นภาพ        

สัญลักษณ์ของการไฟฟ้า

หมวดท่ี 1 
ชื่อ  ประเภท  และท่ีตั้งสำนกังาน 

 

 ข้อ  1 

.  

 

 

 

 

 

 

 
- ข้อความคงเดิม 
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ส่วนภูมิภาค สีทอง และ
สายฟ้าสีส้ม  ซึ่ งหมายถึ ง 
พนั กงานการไฟ ฟ้ าส่ วน
ภู มิ ภ า ค ที่ ร่ ว ม จั ด ตั้ ง 
สหกรณ์ 

2.2 ทางด้านขวา จะเป็นภาพ
สัญลักษณ์ของสหกรณ์ไทย 
ภาพรูปเกลียวเชือกสีเทา 
ด ำ  ซึ่ ง ห ม าย ถึ ง  ค ว าม 
สมัครสมานสามัคคี  เป็น 
น้ ำห นึ่ ง ใจ เดี ย วกั นที่ จ ะ
ร่วมกันพัฒนาให้สหกรณ์   
มี ค ว า ม มั่ ง คั่ ง  
เจ ริญ ก้ าวห น้ าต่ อ ไป ใน
อนาคต 

3. ภ า ย ใน ว ง ก ล ม ชั้ น น อ ก มี
ตัวหนังสือคำว่า "สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภู มิ ภ าค  จ ำกั ด " และมี ดอก
ประจำยาม  2 ดอก กึ่ งกลาง
ระหว่างดอกประจำยามจะมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -  ข้อความคงเดิม 
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ตัวเลขไทย "๒๕๓๗" ซึ่งหมายถึง 
ชื่อของสหกรณ์ที่ ได้รับการจด
ทะเบียนในปี พ.ศ. 2537 เป็นสี
ทองทั้งหมด 

            สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับใน           
การประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 

 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค ์

 

 ข้อ  2. วัตถุประสงค์      สหกรณ์ นี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อส่ งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกผู้มีสัญชาติไทย โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตาม
สมควร 

 
- ข้อความคงเดิม 

 
 
            สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม 
สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการเขตแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับใน           
การประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงคแ์ละอำนาจกระทำการ 

 

 ข้อ  2. วัตถุประสงค์      สหกรณ์ นี้ มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อส่ งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกผู้มีสัญชาติไทย โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

(1)  เสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตาม
สมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามร่างข้อบั งคับ
ของกรมส่ ง เส ริม
ส ห ก ร ณ์  แ ย ก
วัตถุประสงค์และ
อำนาจกระทำการ
อ อ ก เ ป็ น ข้ อ
ต่างหาก 
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(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิติบุคคลซึ่ งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 
 

(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ ์
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก  
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและ

การดำรงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และสหกรณ์อ่ืน
เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและชุมชน 

       ข้อ 3. อำนาจกระทำการ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีอำนาจกระทำการต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
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(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ ์

(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก 

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 
 
 

(11)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว 
(13)  ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(14)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(15)  ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกำหนด 
(16)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ ์

(17)  ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับ
จำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ ์

(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก 

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10)  ฝ ากห รือ ล งทุ น อย่ า ง อ่ื น ต ามกฎ ห มาย และตาม ที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
(11)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว 
(13)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 

หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15)  กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น 
รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ยืม 
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับ
จำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
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(18)  จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง 
กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ  การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ 
จำนองหรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธี อ่ืนใดด้วย
ทรัพย์สิน 

(19)  ดำเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่อง
ในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 
หมวดท่ี 3 

ทุน 
 

 ข้อ  3.  ที่มาของเงินทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิติบุคคลซึ่ งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 
 

(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอย่าง
อ่ืน 

สมาชิกหรือของสมาชิก 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี 3 

ทุน 
 

 ข้อ  4.  ที่มาของเงินทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ งเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิติบุคคลซึ่ งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอย่าง
อ่ืน 
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(4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอ่ืนๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 

 ข้อ  4.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่า
หุ้นละสิบบาท 
 

  ข้อ  5.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น และ
ต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม 
 สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน ตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ ์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพ่ิม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำ
เป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อ่ืนไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  7.  วรรคสอง 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น 
 

(4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอ่ืนๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 

 ข้อ  5.   ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 

  ข้อ  6.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น และ
ต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม 
 สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน ตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ ์หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพ่ิม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำ
เป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อ่ืนไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  8.  วรรคสอง 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น 
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 ข้อ  6.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน     การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น 
ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
 ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ 
และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่
ตนถือ 
 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของ
สมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น นั้น 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการ
ดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  7.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน     สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นราย
เดือนไม่น้อยกว่าหกสิบเดือน และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จะงดชำระเงินค่าหุ้นราย
เดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 

 ข้อ  7.   ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  8.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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 สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบตามจำนวนสูงสุดตามประกาศการถือหุ้นของ
สหกรณ์แล้ว ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและงดการซื้อหุ้นเพ่ิม (หุ้นพิเศษ) 
 

 ข้อ  8.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น     การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์
จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี โดย
แจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

หมวดท่ี 4 
การรับฝากเงิน 

 

  ข้อ  12.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  
หรือประเภทประจำจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่ง
มีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก  และอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดในระเบียบของสหกรณ ์
 
  ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
 
 

 ข้อ  9.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4 
การดำเนินงาน 

 

           ข้อ  10.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  
หรือประเภทประจำจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่ง
มีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก  และอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
  ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 
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การให้เงินกู ้
 

 ข้อ  13.  การให้เงินกู้     สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
  (1)  สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
  (2)  สหกรณ์อ่ืน 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้   
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  
และข้อกำหนดอ่ืนๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ระเบียบของสหกรณ ์
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้
ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก สมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  
ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 
 

 ข้อ  14.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้     เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก สมาชิก
สมทบ ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก

การให้เงินกู ้
 

 ข้อ  11.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  12.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

 

  ข้อ  15.  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
สมาชิก สมาชิกสมทบ ได้ตามประเภทและจำกัด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(2) เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้ เงิน
สำหรับใช้จ่ายเงินเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ แก่
สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการ
เคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจำนวน 
เกินกว่าจำกัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญตามที่กล่าว
ใน (2) คณะกรรมการดำเนินการอาจให้ เงินกู้ พิ เศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความ   
มุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

 

 
 
 

  ข้อ  13.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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  ข้อ  16.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่
ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  17.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้       ให้
คณะกรรมการดำเนินการ    ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ี
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ เห็นว่า
หลักประกันเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็น
อันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึง
กำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิด

ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้

รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

  ข้อ  14.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 

 ข้อ  15.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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          กรณีผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้  ผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้
ทั้งหมด หรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับ
สหกรณ์ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ก็ได้ 
         กรณีท่ีผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน เมื่อผู้ค้ำ
ประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดก็ได้ 
 

           ข้อ  18.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน     ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากงานประจำ
ตาม ข้อ 31.(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สิน 
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม 
ข้อ 43. ให้คงมีหนี้สินค้างทั้งสิ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสมหรือเงิน
ฝากที่มีในสหกรณ์ขณะนั้น 
 
 
 

 ข้อ  19.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น 
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ีกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ข้อ  16.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน     ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากงานประจำ
ตาม ข้อ 33.(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สิน
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม 
ข้อ  45. ให้คงมีหนี้สินค้างทั้งสิ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสมหรือเงิน
ฝากที่มีในสหกรณ์ขณะนั้น 
 

การฝากหรือการลงทนุของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  17.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
 

 ข้อ  10.   วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน     ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การ
ดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 
 

 ข้อ  11.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใดสำหรับใช้เป็นทุน
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ  10. 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

            ข้อ 9.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผล
ผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือการรับ
เงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 

 ข้อ  18.   ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  19.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใดสำหรับใช้เป็นทุน
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ  18. 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผล
ผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือการรับ
เงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
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ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสอง
คน 

(2) เอกสารนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นการรับฝากเงิน     
ใบรับเงิน 

                               อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสำคัญ 
 

 ข้อ  20.  การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
    การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปี
ทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด วันสิ้น
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี 
 

 ข้อ  21.  การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่      ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี 

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
กับผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสอง
คน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่
กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

                               อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสำคัญ 
 

 ข้อ  21.  การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
 ข้อ  22.   การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปี
ทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี 
 

 ข้อ  23.  การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่      ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามร่างข้อบั งคับ
ของกรมส่ ง เส ริม
สหกรณ์ แยกหัวข้อ
การ เงิน แล ะการ
บัญชีออกเป็ นข้อ
ต่างหาก 
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 การเสนองบการเงินประจำปี ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนางบการเงินประจำปีที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยัง
สมาชิกและเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ และ/หรือเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ่ 
 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้ และ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ 
 

กำไรสุทธิประจำป ี
 

  ข้อ  22.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิ  
  กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุม
ใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

 การเสนองบการเงินประจำปี ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนางบการเงินประจำปีที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยัง
สมาชิกและเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ และ/หรือเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ ่
 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ ์
 

กำไรสุทธิประจำป ี
 

  ข้อ  24.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิ  
  กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุม
ใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก จ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย 

   ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะคำนวณให้เป็น
รายวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่ง
ดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่ งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งชำระแก่สหกรณ์ ใน
ระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ยในปี ใด หรือสมาชิกที่ ไม่จัดการแก้ไข
หลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ตามระเบียบของสหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 
 
 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชีนั้น 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก จ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย 

   ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะคำนวณให้เป็น
รายวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่ง
ดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่ งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งชำระแก่สหกรณ์ ใน
ระหว่างปี ยกเว้นเงินกู้ประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามประกาศของสหกรณ์กำหนด 
และสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยในปีใด หรือสมาชิกที่ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน
เงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามระเบียบ
ของสหกรณ ์มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชีนั้น 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่

 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดเพ่ิมเติมให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ที่
ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น
ระเบียบ   ว่าด้ วย 
เงินกู้ประเภทนี้ไม่มี
เฉลี่ยคืน 
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ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ

ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ ์

(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

(8) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้า
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

(9) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ ์
 

(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 
 
 

 

ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ

ของกำไรสุทธิ การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้จ่าย
เงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

(8) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้า
ของกำไรสุทธิการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(9) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ ์

(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
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ทุนสำรอง 
 

  ข้อ  23.  ที่มาแห่งทุนสำรอง     ทุนสำรองนั้นนอกจากจัดสรร
จากกำไรสุทธิตาม ข้อ 22. แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่
สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสำรอง
ทั้งสิ้น 
 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม หากสหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสิบปี นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว และไม่ปรากฏว่าได้มีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้สมทบเงินจำนวนนั้นเป็นทุนสำรอง 
 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแนะให้
ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 22. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด
ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 
 

 ข้อ  24.  สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดย
ส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนสำรองจะถอนได้ก็แต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์
เดิม 
 

ทุนสำรอง 
 

 ข้อ  25.  ที่มาแห่งทุนสำรอง     ทุนสำรองนั้นนอกจากจัดสรรจากกำไร
สุทธิตาม ข้อ 24. แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้า
ผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม หากสหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสิบปี นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว และไม่ปรากฏว่าได้มีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้สมทบเงินจำนวนนั้นเป็นทุนสำรอง 
 
 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแนะให้
ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 24. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด
ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 
 

 ข้อ  26.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 
 

ข้อ  25.  ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียน
สมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืนๆ ตลอดจนรายงานการประชุม และ
บัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
หรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิก สมาชิกสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ 
สำนักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับ
เงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ รายอื่นไม่ได้  นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก สมาชิกสมทบนั้น และได้รับอนุญาต
จากผู้จัดการก่อน 
 

 ข้อ  26.  กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติ
สหกรณ์และกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับ
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิก
สมทบ และผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 
 

ข้อ  27.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อ  28.   ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
 

ข้อ  27.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งโดยผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง 

 

 ข้อ  28.  การตรวจตราควบคุม     นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ 
 
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อำนวยความสะดวกชี้แจง
ข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 
 

 ข้อ  29.  การส่งรายการหรือรายงาน     ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือ
รายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 
 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
 

ข้อ  29.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 

 

 ข้อ  30.  การตรวจตราควบคุม     นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมได้  และมีอำนาจเข้าไป
ตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ 
 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อำนวยความสะดวกชี้แจง
ข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 
 

 ข้อ  31.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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หมวดท่ี 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ส่วนท่ี 1 สมาชิก 
 

 ข้อ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์ คือ ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
  

 ข้อ  31.  คุณสมบัติของสมาชิก     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้       
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
(3) เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่ง

สหกรณ์นี้ หรือเป็นพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ใน

การให้กู้ยืมเงิน 
  

 ข้อ  32.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ  36. 
ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  31. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้

หมวดท่ี 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ส่วนท่ี 1 สมาชิก 
 

 ข้อ  32.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
  

 ข้อ  33.  คุณสมบัติของสมาชิก     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้       
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
(3) เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่ง

สหกรณ์นี้ หรือเป็นพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ใน

การให้กู้ยืมเงิน 
  

 ข้อ  34.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ  38. 
ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  33. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้
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รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ 
          กรณี สมาชิกสมทบ ที่ต่อมาภายหลังมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อ 31. สามารถสมัครเข้าเป็นสมาขิกตามข้อบังคับได้โดยต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา และเห็นเป็น
การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
สามารถนำหุ้นที่มีอยู่เดิมโอนเป็นหุ้นของสมาชิกได้ 
           ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 

 ข้อ  33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ เข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก จ ะ ต้ อ ง ช ำ ร ะ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละยี่สิบบาท สำหรับผู้ที่ออกจากสหกรณ์
แล้วสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ 
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 

 ข้อ  34.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก     ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ  และชำระค่าหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 
 

รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วแจ้งให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกทราบ แล้วเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
          กรณี สมาชิกสมทบ ที่ต่อมาภายหลังมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ใน
ข้อ 33. สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับได้โดยต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา และเห็นเป็น
การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
สามารถนำหุ้นที่มีอยู่เดิมโอนเป็นหุ้นของสมาชิกได้ 
           ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 
 

 ข้อ  35.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

 ข้อ  36.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออก

เสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืนๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 

 

หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์

เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
 

 ข้อ  35.  สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกย้าย หรือลาออกไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ  37.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน
ซึ่งย้าย หรือลาออกหรือเข้ามาปฏิบัติงานตาม ข้อ  31.(3) หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  32. และจะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตาม ข้อ  34. ตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
          การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  37.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ฐานะการสมรสและที่อยู่          
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล ฐานะการสมรสและที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
 

 ข้อ  38.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อ
ตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 

 
 
 
 

 ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน
ซึ่งย้าย หรือลาออกหรือเข้ามาปฏิบัติงานตาม ข้อ  33.(3) หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  34. และจะได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกตาม ข้อ  36. ตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
          การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม
นั้น ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  39.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
 

 ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อ
ตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
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 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง
ไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตาม ข้อ  44. วรรคแรกและ ข้อ  45. 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ ์
(3) วิกลจริต  เป็ น คน ไร้ ความสามารถ  หรือ เส มือน          

ไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากงานตาม ข้อ  31.(3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

 

 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง
ไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตาม ข้อ  46. วรรคแรกและ ข้อ  47. ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้ผู้รับโอนประโยชน์ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ  41.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ ์
(3) วิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากงานตาม ข้อ  33.(3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
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 ข้อ  40.  การออกจากสหกรณ์     สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการอ่ืนคนหนึ่งคนใดสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ 
แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 

  ข้อ  41.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาด
ส่ งรวมถึ งหกงวด  ทั้ งนี้  โดยมิ ได้ รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง

ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวด

 ข้อ  42.  ข้อความคงเดิม (ปรับเปลี่ยนข้อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ  43.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาด
ส่ งรวมถึ งหกงวด  ทั้ งนี้  โดยมิ ได้ รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง

ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวด
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ชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ

สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อ
มีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ 
หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ 

 

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า
สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
   สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญภ่ายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สิ้นสุด 
 

 ข้อ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน     ในกรณีท่ีสมาชิกออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออก
จากทะเบียน 
 

ชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ

สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อ
มีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ 
หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ 

 

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า
สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
   สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด 
 

 ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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 ข้อ  43.  สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หรือเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด  ตาม ข้อ 31.(3) โดยไม่มีความผิดหรือออกจากงานโดยการ
เกษียณอายุ ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยให้งด
ซื้อหุ้นรายเดือน สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
 

  ข้อ  44.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 39.(1) , (2) , (3) , (5) , (6) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับ
ปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็
ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ข้อกำหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 39.(4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 

 

           ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะ

 ข้อ  45.  สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หรือเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด  ตาม ข้อ 33.(3) โดยไม่มีความผิดหรือออกจากงานโดยการ
เกษียณอายุ ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยให้งด
ซื้อหุ้นรายเดือน สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
 

  ข้อ  46.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 41.(1) , (2) , (3) , (5) , (6) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 41.(4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 

 

           ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะ
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เกิ น ร้อยละสิ บ แห่ งทุ น เรือนหุ้ น ของสหกรณ์ ตามที่ มี อยู่ ใน วันต้ นปี นั้ น 
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากงานประจำตาม ข้อ 31.(3) 
โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 

 ข้อ  45.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์         ใน
การจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวใน ข้อ  44. นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่ง
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  46.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกต้องรับผิดเพ่ือหนี้สินของ
สหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

 

ส่วนที่ 2 สมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  47.  สมาชิกสมทบ        สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีความ
ประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจำ 
 
 

 ข้อ  48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ

เกิ น ร้อยละสิ บ แห่ งทุ น เรือนหุ้ น ของสหกรณ์ ตามที่ มี อยู่ ใน วันต้ นปี นั้ น 
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากงานประจำตาม ข้อ 33.(3) 
โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 

 ข้อ  47.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์         ใน
การจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวใน ข้อ  46. นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่ง
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  48.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ)   

 
 

ส่วนที่ 2 สมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  49.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 ข้อ  50.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
(3) มิ ได้ เป็ น สม าชิ ก ใน สห กรณ์ ออม ท รัพ ย์ อ่ื น  ที่ มี

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
(4) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 

ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นบุตร คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบิดามารดา 

ของสมาชิก หรือ 
(ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมี 

สัญญาจ้างตั้งแต ่1 ปีขึ้นไป 
 

 ข้อ  49.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้สมาชิกไม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเก่ียวข้องเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาเป็นผู้
รับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน ข้อ  48. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้น 
100 หุ้น ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อ  51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้สมาชิกไม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเก่ียวข้องเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาเป็นผู้
รับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน ข้อ  50. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้น 
100 หุ้น ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ใน
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ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 
 

 ข้อ  50.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 
 

 ข้อ  51.  การให้บริการสมาชิกสมทบ     เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นว่าสมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  52. 
 

 ข้อ  52.  สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(1) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(3) ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ

สมาชิก 
(4) มีสิทธิการกู้เงินโดยใช้มูลค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากเป็น

หลักประกัน 
 

 

 หน้าที่สมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 
 

 ข้อ  52.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 

 ข้อ  53.  การให้บริการสมาชิกสมทบ     เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นว่าสมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  54. 
 

 ข้อ  54.  สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(1) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(3) ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ

สมาชิก 
(4) มีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่

ไม่เกินเงินฝากและทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมีอยู่และถืออยู่
ในสหกรณ์ 

 

 หน้าที่สมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
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(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

(3) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 

(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล ฐานะสมรส และ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  53.  การขาดจากสมาชิกภาพ      สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ตาย 
(2) วิกลจริต 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ ์
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจำโดยมีความผิดกรณีเป็นสมาชิก

สมทบตาม ข้อ 48.(4) (ข) 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
สหกรณ ์

(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

(3) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 

(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล ฐานะสมรส และ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  55.  การขาดจากสมาชิกภาพ      สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ตาย 
(2) วิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ ์
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์
(6) ถูกให้ออกจากงานประจำโดยมีความผิดกรณี เป็น

สมาชิกสมทบตาม ข้อ 50.(4) (ข) 
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กรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ
ตาม ข้อ 48.(4) (ก) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับ ให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 ข้อ  54.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 

 ข้อ  55.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุจงใจ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สิ้นสุด 
 
 
 

 ข้อ  56.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกสมทบต้องทำเป็นหนังสือ

กรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ
ตาม ข้อ 50.(4) (ก) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับ ให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้
                                                                                                                                                                                                                                                 

 ข้อ  56.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

 ข้อ  57.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

 ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกสมทบต้องทำเป็นหนังสือ
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ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์ขอเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบ
ให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก ดอกเบี้ย 
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์  คืนให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการ  ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม ข้อ  57. วรรคแรก และ ข้อ  58. 

 

 ข้อ  57.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 53.(1) , (2) , (4) 
, (5) , (6)  สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ยหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
          ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 53.(3) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ย หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 เฉพาะค่าหุ้นนั้น สมาชิกสมทบจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน
ปันผล หรืออาจให้สหกรณ์จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล

ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ใน
เมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ ต้องทำ
ตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์ขอเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบ
ให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก ดอกเบี้ย 
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ ในสหกรณ์  คืนให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการ  ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตาม ข้อ  59. วรรคแรก และ ข้อ  60. 

 

 ข้อ  59.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 55.(1) , (2) , (4) 
, (5) , (6)  สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ยหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
          ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 55.(3) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ย หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 เฉพาะค่าหุ้นนั้น สมาชิกสมทบจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน
ปันผล หรืออาจให้สหกรณ์จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
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สำหรับปีที่ออกนั้นก็ได้ 
 

 ข้อ  58.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์      
ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ข้อ 57. นั้น สหกรณ์มีอำนาจหัก
จำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

 ข้อ  59.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน     ในกรณีที่
สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ  60.  การประชุมใหญ่สามัญ     ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียก
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ ์โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ 
 

 ข้ อ   61 .  การป ระชุ ม ใหญ่ วิส า มัญ      เมื่ อมี เห ตุ อัน สมควร 
คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือ ในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ
ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า 
 

สำหรับปีที่ออกนั้นก็ได้ 
 

 ข้อ  60.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์      
ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ข้อ 59. นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวน
เงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

 ข้อ  61.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก     ใน
กรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ  62.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 

 

 
 

 ข้ อ   63.  ก ารป ระชุ ม ใหญ่ วิ สา มัญ      เมื่ อมี เห ตุ อั น สมควร 
คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือ ในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ
ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์
ทราบ 
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 สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 
 ในกรณี ที่ สมาชิ ก เป็ นผู้ ร้ อ งขอ  ให้ เรียกประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ ให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  62.  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่      เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุก
คราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัน เวลาสถานที่
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

 

 ข้อ  63.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   ก า ร ป ร ะ ชุ ม ให ญ่ ข อ ง
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
 ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัด

 สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 
 ในกรณี ที่ สมาชิ ก เป็ นผู้ ร้ อ งขอ  ให้ เรียกประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ ให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  64.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  65.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  
เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 

 ข้อ  64.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่     ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก  สมาชิกสมทบใหม่  และ  
สมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม 
ข้อ 32. และข้อ 49. และสมาชิกที่ ถูกให้ออกจาก
สหกรณ ์ตาม ข้อ  41. และข้อ 55. 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  66.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่     ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก  สมาชิกสมทบใหม่  และ  
สมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม 
ข้อ 34. และข้อ 51. และสมาชิกที่ ถูกให้ออกจาก
สหกรณ ์ตาม ข้อ  43. และข้อ 55. 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
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สหกรณ์  ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิ จารณ ากำหนดบำเหน็ จและค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรืออนุกรรมการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ
ประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู่ 

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(11) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(12) คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการ   
ตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
 

สหกรณ์  ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิ จ ารณ ากำห น ด บ ำ เห น็ จ ขอ งก รรม การแ ล ะ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ
ประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู่ 

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(11) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(12) คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการ   
ตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
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หมวดที่ 7 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 

 ข้อ  65.  คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบ
สี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรง
ตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
หรือรอลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 

 ข้อ  67.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม

มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 

(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 

(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

(8) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 

(9) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมด
วาระในปีนั้น) 

(10) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
 

 ข้อ  66.  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งจำนวนไม่เกิน  7 คน จากสมาชิกเพ่ือทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สามารถตั้ง
คณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้อ  68.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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  ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถแสดงความจำนงรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการได้เพียงตำแหน่งเดียว 

  สำหรับผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการอยู่ หากประสงค์
จะลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ สามารถกระทำได้ แต่จะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนลงสมัครรับการเลือกตั้ง 

 

 ข้อ  67.  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จะต้องจัดให้มีการรับ
สมัครประธานกรรมการและ/หรือกรรมการดำเนินการ แยกจากกันระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยจัดให้ มีการเลือกตั้งในวันประชุม
ใหญ ่
  สหกรณ์จะต้องติดประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการให้สมาชิกทราบ  ณ  ที่ทำการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  15 วัน 
ก่อนวันประชุมใหญ่ 
 

          ข้อ  68.  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ         จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ในวันประชุมใหญ่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ข้อ  69.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 

          ข้อ  70.  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ         จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ในวันประชุมใหญ่ 
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  ข้อ  69.  การนับคะแนนเสียง          ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่อง
ลงคะแนนดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์ประกอบได ้  
  เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียงตามลำดับจากคะแนน
มากที่สุด 
 กรณีประธานกรรมการ ให้ผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดที่สมัครเป็นประธาน
กรรมการ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธี
จับฉลาก 
 กรณีกรรมการดำเนินการ ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและผู้ที่ได้คะแนน
เรียงลำดับถัดลงไปตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการดำเนินการตามตำแหน่งที่
ว่างลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หากในลำดับสุดท้ายที่
ต้องการมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 

  ข้อ  70.  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 

  ข้อ  71.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ  72.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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                   ข้อ  71.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก)   ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกำหนด
ไว้ในข้อบังคับนี ้

(4) ดำเนิ นการ อ่ืนๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ
มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของ
สหกรณ ์

(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
 

                   ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก)   ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกำหนด
ไว้ในข้อบังคับนี ้

(4) ดำเนิ นการ อ่ืนๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
คำสั่งของสหกรณ ์

(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของ
สหกรณ ์
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(ค) เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่   และรายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้ งนั ดประชุม ไปยั งบรรดาสมาชิ กหรือกรรมการ

ดำเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ดำเนิ นการ อ่ืนๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ

มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของ
สหกรณ ์

 (ง)   เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ รับ - จ่าย และการเก็บรักษา

เงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้ เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

(2) ดำเนิ นการ อ่ืนๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ
มอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของ
สหกรณ ์

 

 
 

(ค)  เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้ งนัดประชุมไปยั งบรรดาสมาชิกหรือกรรมการ

ดำเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ดำเนิ นการอ่ืนๆ ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ

มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
หรือคำสั่งของสหกรณ ์

 (ง)   เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ รับ - จ่าย และการเก็บรักษา

เงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้ เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

(2) ดำเนิ นการอ่ืนๆ ตามที่ คณ ะกรรมการดำเนิ นการ
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
หรือคำสั่งของสหกรณ ์
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 ข้อ  72.  วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หาก
ยังไม่มีการเลือกตั้ งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทนก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม ่ 

 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
 

 ข้อ  73.  การพ้นจากตำแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการ
ดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้ 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

 ข้อ  74.  วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หาก
ยังไม่มีการเลือกตั้ งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทนก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม ่แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
 

 ข้อ  75.  การพ้นจากตำแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการ
ดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ หรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ

ดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
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(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
 
 

 

 ข้อ  74.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ      ถ้ า ต ำ แ ห น่ ง
กรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตาม      
ข้อ  73.(7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไป
ได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน 

ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ 
ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนนั้น  เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ยัง
เหลืออยู่เลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่าท่ีกำหนดเวลาซึ่งผู้ที่ตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสาม

ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
 

 ข้อ  76.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ      ถ้ า ต ำ แ ห น่ ง
กรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตาม      
ข้อ  75.(7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไป
ได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน 

ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ 
ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนนั้น  เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ ยัง
เหลืออยู่เลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่าท่ีกำหนดเวลาซึ่งผู้ที่ตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
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 ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง เพราะเหตุตาม ข้อ 73.(7) นั้น 
เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์  ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชั่วคราวหรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการดำเนินการแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ 

 ก่อนที่คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามความ
ในวรรคก่อนจะพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวนั้นเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ  65. ถึงข้อ 70. 
 

 ข้อ  75.  การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที่ เป็นการประชุมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สำคัญอ่ืนๆ ของสหกรณ์  ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องมีกรรมการดำเนินการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 
 

 ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง เพราะเหตุตาม ข้อ 75.(7) นั้น 
เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์  ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชั่วคราวหรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการดำเนินการแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ 

 ก่อนที่คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามความ
ในวรรคก่อนจะพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวนั้นเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ  67. ถึงข้อ 72. 
 

 ข้อ  77.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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 ข้ อ   76.  อ ำ น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร     
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความ
เจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ดำเนินการในเรื่องการรับและการออกจากสหกรณ์ ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้
เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบ
การเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพ่ือที่

ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่
ยังมิได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณ
การรายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง 

(6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ 
ค่ า เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร 
คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา 
และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์

 ข้ อ   78.  อ ำ น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร     
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอัน
จะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ดำเนินการในเรื่องการรับและการออกจากสหกรณ์ ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้
เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบ
การเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพ่ือที่

ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่
ยังมิได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณ
การรายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง 

(6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ 
ค่ า เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร 
คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา 
และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
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(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ   
เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 

(8) พิ จารณ าดำเนิ นการแต่ งตั้ ง  ถอดถอน  และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  

(9) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ ์
(10)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี

เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

 
(12)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ

เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั่วไป เพ่ือให้กิจการของ
สหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับ

(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ   
เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 

(8) พิ จารณ าดำเนิ นการแต่ งตั้ ง  ถอดถอน  และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(9) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ ์
(10)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี

เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
(12)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ

เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั่วไป เพ่ือให้กิจการของ
สหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับ
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กิจการของสหกรณ ์
(16)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(17)  ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ป ระนี ป ระน อม ยอม ความ  ห รื อม อบ ข้ อ พิ พ าท ให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(18)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี ให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญอนุมัต ิ

(19)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
เพ่ือเข้าประชุมใหญ่  และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์ 
ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้ 

(20)  พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 

 
 

กิจการของสหกรณ ์
(16)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา 

และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ป ระนี ป ระน อม ยอม ความ  ห รื อม อบ ข้ อ พิ พ าท ให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(18)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี ให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญอนุมัต ิ

(19)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
เพ่ือเข้าประชุมใหญ่  และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์ 
ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้ 

(20)  พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

 ข้อ  77.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ           ถ้ า
กรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำหรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ 
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ 
เป็นเหตุให้ สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ ์

 

                                  คณะอนุกรรมการ 

 

 ข้อ  78.  คณะอนุกรรมการ เพ่ือความสะดวกในการดำเนินกิจการ
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้ 
เป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ 
 คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีกรรมการอย่างน้อยสามคนแต่ต้องไม่
เกินเก้าคนโดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง รองประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือมอบหมาย
กิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ 
 คณะอนุกรรมการอยู่ ในตำแหน่งได้ตลอดอายุของคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

 ข้อ  79.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 

 

 

 

 

 
 

คณะอนุกรรมการ 

 

 ข้อ  80.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น แต่คณะกรรมการดำเนินการอาจถอดถอน
อนุกรรมการทั้งคณะหรือรายตัวหรือ  ถอดถอนอำนาจหน้าที่ซึ่งได้มอบหมายไว้
นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

  ให้คณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี         
การประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน
ของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบ คณะอนุกรรมการต้องกระทำตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการทุก
ประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น ก็ต้องกระทำตามทางอัน
สมควรเพ่ือให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ  79.  ประธานในที่ประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ  81.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รอง
ป ระธาน อนุ ก รรม การ เป็ น ป ระธาน ใน ที่ ป ระชุ ม และถ้ า รอ งป ระธาน
คณะอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

การออกเสียงและการวินิจฉยัปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ  80.  การออกเสียง     สมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่หรือในที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการสุดแต่กรณีได้เพียงคนละ
หนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวก็
ออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

 ข้อ  81.  การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกเสียงและการวินิจฉยัปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ  82.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  83.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ ์
(5) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ  82.  รายงานการประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้า
ประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการ
ประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ  84.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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หมวดที่  8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 

 

 ข้อ  83.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสม เพ่ือจ้างเป็นผู้จัดการ ในการจ้าง ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มี
หลักประกันตามสมควร 
 ในการจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดการและต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกำหนดไว้ใน 
ข้อ  85. เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้ผู้จัดการที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี และ
สามารถว่าจ้างบุคคลเดิมซ้ำได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้หากมีเหตุ
จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยอาจพิจารณาจ้างต่อได้
อีกไม่เกิน 1 ปี 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีการสรรหา หรือคัดเลือก
ผู้จัดการ การกำหนดเงินเดือน การประเมินผลงานประจำปีและการให้สวัสดิการ
แก่ผู้จัดการ 
 

 คุณสมบัติผู้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่  8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 

 

 ข้อ  85.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสม เพ่ือจ้างเป็นผู้จัดการ ในการจ้าง ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มี
หลักประกันตามสมควร 
 ในการจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดการและต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกำหนดไว้ใน 
ข้อ  87. เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้ผู้จัดการที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี และ
สามารถว่าจ้างบุคคลเดิมซ้ำได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  ทั้งนี้หากมีเหตุ
จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยอาจพิจารณาจ้างต่อได้
อีกไม่เกิน 1 ปี 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีการสรรหา หรือคัดเลือก
ผู้จัดการ การกำหนดเงินเดือน การประเมินผลงานประจำปีและการให้สวัสดิการ
แก่ผู้จัดการ 
 

 คุณสมบัติผู้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์
 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
(4) ถูกเลิกจ้าง 
(5) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการซึ่ง
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 
 

 ข้อ  84.  ให้สหกรณ์จัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์เพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
 

 ข้อ  85.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้ จั ดการมี
อำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก สมาชิก
สมทบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น 
จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
(4) ถูกเลิกจ้าง 
(5) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการซึ่ง
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 
 

 ข้อ  86.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 

 ข้อ  87.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้และดำเนินการอ่ืนๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

(5) จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
เป็นรายบุคคลทุกสิ้นปีทางบัญชี พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่อ่ืนแห่ง
สหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล    
การงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมี
ใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวง
ของสหกรณ์ ให้ เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ 
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ 
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการอื่นๆ 

(10)  รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีตามแบบที่นาย
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ทะเบียนสหกรณ์กำหนด และรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(11)  เข้ าร่ วมป ระชุ ม ชี้ แ จ งใน การป ระชุ ม ให ญ่  ป ระชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ 
เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(12)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
(13)  รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตรา

ทรัพย์สินต่ างๆ ของสหกรณ์ ให้ อยู่ ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย 

(14)  เสนอรายงานกิจการประจำเดือนต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

(15)  เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม
แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(16)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการอ่ืนๆของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควร
กระทำ เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 ข้อ  86.  การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  88.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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 ข้อ  87.  การเปลี่ยนผู้จัดการ    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน และหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทำงบ
การเงินของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

ท่ีปรึกษา 
 

 ข้อ  88.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์      คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ
และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพ่ือให้ความเห็นและ
แนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

  ข้อ  89.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการและ  
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองรวมกันจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิติ
บุคคลให้มีเพียง 1 นิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่ 
  ให้สหกรณ์ เลือกตั้ งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้  เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้งสำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่      
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่ง ตาม    

 ข้อ  89.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
 

 ข้อ  90.  ข้อความคงเดิม   (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

  ข้อ  91.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการและ  
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองรวมกันจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิติ
บุคคลให้มีเพียง 1 นิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ ่
  ให้สหกรณ์ เลือกตั้ งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้  เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้งสำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่       
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่ง ตาม    
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ข้อ 91. 
 

          ข้อ 90.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติ

บุคคล 
   (2)  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   (3)  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน 
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็น
ต้น 
   (4)  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน
การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (5)  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
    ก.  เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่
อยู่ในสังกัดนิติบุคคลทีร่ับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
    ข.  เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชีของสหกรณ์ 
    ค.  เป็ นคู่ สมรส บุ ตร บิ ดามารดาของกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์
    ง.  เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์

ข้อ 93. 
 

          ข้อ 92.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
    จ.  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ฐานทุจริต 
    ฉ.  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    ช.  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
    ซ.  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
    ฌ.  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของ
สหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
    ญ.  เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
    ฎ.  เป็นผู้ อยู่ ระหว่างการถูกสั่ งพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
    ฏ.  เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออก
จากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์
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    ฐ.  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
    ฑ.  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 
    ฒ.  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่ อยู่ ในวาระ 2 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 
    ณ.  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็น
เหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์ของสหกรณ ์
 

  ข้อ 91.  การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง  
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผล เป็นหนั งสือยื่นต่อประธาน

กรรมการสหกรณ ์
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้ง
คณะ หรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 90. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อ 93.  การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง  
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

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

กรรมการสหกรณ ์
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบ

กิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ หรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 92. 
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       ข้อ  92.  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (1)  ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน
กรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (2 )  ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้
ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ โดย
อนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครให้ประกาศให้สมาชิกทราบก่อนการ
เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
   (3)  วิธีการเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยในที่ประชุม
ใหญ่หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) รับรอง)  
   (4)  ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ประธานใน
ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งและประกาศชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง
บริสุทธิ์และยุติธรรม 
   ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่

          ข้อ  94.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนน
ดังกล่าว และให้ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็น  ผู้ประกาศผลการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
   (5)  ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สมาชิก
เสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 
   (6)  ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องมากกว่าจำนวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้เลือกตั้งลงคะแนนตามวิธีที่สหกรณ์กำหนด โดยให้ผู้
ที่ได้คะแนนลำดับ 1 ถึงลำดับที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ที่ได้
คะแนนถัดจากลำดับที่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 
   ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองไม่ขอรับตำแหน่งหรือลาออก
ให้เลื่อนผู้ที่ไดค้ะแนนลำดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 
   (7)  ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเท่ากับจำนวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการและให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ
และรับรอง 
   สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งและ/หรือรับรอง 
   (8)  ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องน้อยกว่าจำนวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีอยู่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ และ
รับรอง 
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 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยู่และผู้ตรวจสอบกิจการสำรองให้
สมาชิกเสนอชื่อในทีป่ระชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 
 

 ข้อ  93.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าเมื่อครบกำหนดแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน 
 

ข้อ  94.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ตรวจสอบกิจการมี
อำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
คือ 

 (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน 
ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

 (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ  
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

 (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

 (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
ตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ ์

 (5)  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือ

 
 
 

 ข้อ  95.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 
 

ข้อ  96.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบมติและคำสั่ง
ของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่
การดำเนินกิจการของสหกรณ ์
 

  ข้อ 95.  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เป็นลายลักษณ์ อักษร  เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ งข้อสั งเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

   (1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
ประจำเดือนในคราวต่อไป     

                    (2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

  (3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ ง ประกาศ
หรือคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่ง
ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้

 
 
 
 
 

 

  ข้อ  97.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
 

 ข้อ 96.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขของ
สหกรณ์   ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ข้อ 95.  และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 

  ข้อ 97.  ให้ผู้ ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมประชุมคณ ะกรรมการ
ดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่
นำเสนอต่อที่ประชุม 
 

  ข้อ 98.  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ดำเนินการตรวจสอบกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 94. โดยเคร่งครัดหาก ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
รวมทั้งในกรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุนั้น 
 

 

 
 

 ข้อ 98.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขของ
สหกรณ์   ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ข้อ 97.  และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 

  ข้อ 99.  ข้อความคงเดิม   (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 

  ข้อ 100. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ดำเนินการตรวจสอบกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 96. โดยเคร่งครัดหาก ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
รวมทั้งในกรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุนั้น 
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หมวดท่ี 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

 

  ข้อ  99.  ระเบียบของสหกรณ์     ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
กำหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 
และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
                            (1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืน 
    (2)  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
    (3)  ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 
    (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
    (5)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
    (6)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
    (7)  ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ                                     
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
    (8)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
    (9)  ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
    (10) ระเบียบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็น                                   
สมควรกำหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 

 เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับ

หมวดท่ี 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

 

  ข้อ  101.  ข้อความคงเดิม   (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 
 

 ข้อ  100.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์
เรียกคืนเงินกู้ตาม ข้อ 99.(2) แต่มิได้รับชำระตามที่เรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 
 

 ข้อ  101.  การตีความในข้อบังคับ    ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
 

 ข้อ  102.  การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ     สหกรณ์อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจด
ทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม 
 

 
 
 
 

 ข้อ  102.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์
เรียกคืนเงินกู้ตาม ข้อ 101.(2) แต่มิได้รับชำระตามที่เรียกก็ดี คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 
 

 ข้อ  103.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
 
 
 

 ข้อ  104.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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 ข้อ  103.  การจำหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์
ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอ่ืนๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระบัญชี
จ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

                   (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
                   (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

(3)  จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตาม ข้อ  22.(2) 
  เงินที่จ่ายตาม ข้อ (2) และ ข้อ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอด
รวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม ข้อ  22.(4) ในปีนั้น 
  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์ อ่ืน หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของ
นายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่
วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

 

 

 ข้อ  105.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 
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 ข้อ  104.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้     ให้
สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง 
ระเบียบปฏิบัติ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย          
                                                                                                                                                                                                                                

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  105.  บรรดาระเบียบ มติ หรือคำสั่งท่ีใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับ
นี้มีผลใช้บังคับ     ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่า
จะมีระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ 
 
 

 
 
 

  ข้อ  106.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 

 

 
                      
                                                                                       

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  107.  ข้อความคงเดิม  (ปรับเปลี่ยนเลขข้อ) 

 


