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สารบัญ 

               หน้า 
       

• หนังสือเชิญประชุมใหญวิ่สามัญ ครั้งท่ี 1 ปี 2564       
• ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ     
ระเบียบวาระที่ 2  การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ   
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 
   3.1 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 66 เรื่องอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ ่  

    3.2 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 67 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ 
  3.3 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 71 เรื่อง การนับคะแนนเสยีง 

  3.4 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 78 เรื่อง อำนาจหน้าท่ีของ 
      คณะกรรมการดำเนินการ 

  3.5 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 80 เรื่อง คณะอนุกรรมการ 
 3.6 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 85 เรื่อง การจ้างและแต่งตั้งผูจ้ัดการ 

  3.7 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 91 ถึง ข้อ 96 และข้อ 98  
                  เรื่อง เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ 

           3.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 101 เรื่อง ระเบียบของสหกรณ ์
ระเบียบวาระที่ 4 กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 5 การจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 6 สมาชิกถูกใหอ้อกจาก สอ.กฟภ. ยืน่อุทธรณ์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก     
ระเบียบวาระที่ 7 แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

 
ภาคผนวก 

• ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ ์

• การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน พ.ศ. 2564 
• ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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• หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 2 ปี 2564       

• ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 2 ปี 2564 
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• ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

• กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

• ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ย ข้ันตอน วิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มมีติให้พ้นสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 

• ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการรับจดทะเบยีนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชมุ................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่ 2 
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟภ.  

 
มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 
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พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟภ. 

 
 
เลขานุการ :  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับและแก้ไขเป็นข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563  โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563
 ในปี 2564 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ อีกหลายฉบับ ที่ สอ.กฟภ.ต้องทำการปรับปรุง 
เพิ่มเติมในข้อบังคับของ สอ.กฟภ. 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั ้งที ่ 3/2564 วันพุธที ่ 8 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหลายหัวข้อ 
ควรดำเนินการจัดทำข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ เพื่อสะดวกในการใช้อ้างอิงและนำไปถือปฏิบัติ 
 จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ท่ีปรับปรุงใหม่แทนข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563  
  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
 

วันที่  8 ธันวาคม 2564 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

1 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2563 
*********************** 

 
          ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดย
ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียน
สหกรณไ์ด้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 ข้อบังคับฉบับนี ้ เร ียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน  
           ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับ
แต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2565 
*********************** 

 
          ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับโดย
ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้    
      

          ข้อบังคับฉบับนี ้ เร ียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน  
           ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บังคับ นับ
แต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564

27 ธันวาคม 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

2 
 

หมวดที่ 1 
ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งสำนกังาน 

 

 ข้อ  1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน 
  ชื่อ          สหกรณ์ออมทรัพย ์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) 
            มีช ื ่อภาษาอังกฤษว ่า"Provincial Electricity 
Authority's Employees Savings and Credit Cooperative, Limited”  
(PEA.COOP.) 
  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  ท้องที่ดำเนินงาน        ทั่วราชอาณาจักร 
  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้.- 

1. เป็นรูปวงกลมสีทอง 2 วงซ้อน
กัน บนพื้นสีน้ำเงิน 

2. วงกลมชั้นในประกอบด้วยภาพ
สัญลักษณ์ดังนี้ 
2.1 ทางด้านซ้าย จะเป็นภาพ        

สัญลักษณ์ของการไฟฟ้า

หมวดที่ 1 
ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งสำนกังาน 

 

 ข้อ  1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน 
  ชื่อ          สหกรณ์ออมทรัพย ์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) 
            มีช ื ่อภาษาอังกฤษว ่า"Provincial Electricity 
Authority's Employees Savings and Credit Cooperative, Limited”  
(PEA.COOP.) 
  ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
  ที่ตั้งสำนักงาน เลขที ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  ท้องที่ดำเนินงาน        ทั่วราชอาณาจักร 
  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้.- 

1. เป็นรูปวงกลมสีทอง 2 วงซ้อน
กัน บนพื้นสีน้ำเงิน 

2.  วงกลมชั้นในประกอบด้วยภาพ
สัญลักษณ์ดังนี ้

2.1 ทางด้านซ้าย จะเป็นภาพ        
สัญลักษณ์ของการไฟฟ้า
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

3 
 

ส่วนภูม ิภาค ส ีทอง และ
สายฟ้าส ีส ้ม ซ ึ ่งหมายถึง 
พน ักงานการไฟฟ ้าส ่วน
ภูมิภาคที่ร่วมจัดตั้งสหกรณ์ 

2.2 ทางด้านขวา จะเป็นภาพ
สัญลักษณ์ของสหกรณ์ไทย 
ภาพรูปเกลียวเชือกสีเทา 
ดำ ซึ่งหมายถึง ความ สมัคร
สมานสามัคคี เป็น น้ำหนึ่ง
ใจเด ียวก ันท ี ่จะร ่ วมกัน
พัฒนาให้สหกรณ์  มีความ
มั่งคั่ง  เจริญก้าวหน้าต่อไป
ในอนาคต 

3. ภ า ย ใ น ว ง ก ล ม ช ั ้ น น อ ก มี
ตัวหนังสือคำว่า "สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภ ูม ิภาค จำก ัด " และมีดอก
ประจำยาม  2 ดอก ก ึ ่ งกลาง
ระหว ่างดอกประจำยามจะมี
ตัวเลขไทย "๒๕๓๗" ซึ่งหมายถึง 
ชื ่อของสหกรณ์ที ่ได้รับการจด

ส่วนภูม ิภาค ส ีทอง และ
สายฟ้าส ีส ้ม ซ ึ ่งหมายถึง 
พน ักงานการไฟฟ ้าส ่วน
ภูมิภาคที่ร่วมจัดตั้ง สหกรณ ์

2.2 ทางด้านขวา จะเป็นภาพ
สัญลักษณ์ของสหกรณ์ไทย 
ภาพรูปเกลียวเชือกส ีเทา 
ดำ ซึ่งหมายถึง ความ สมัคร
สมานสามัคคี เป็น น้ำหนึ่ง
ใจเด ียวก ันท ี ่จะร ่ วม กัน
พัฒนาให้สหกรณ์  มีความ
มั่งคั่ง  เจริญก้าวหน้าต่อไป
ในอนาคต 

                                                    3.  ภายในวงกลมชั้นนอกมี                    
ตัวหนังสือคำว่า "สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภ ูม ิภาค จำก ัด " และม ีดอก
ประจำยาม  2 ดอก ก ึ ่ งกลาง
ระหว ่างดอกประจำยามจะมี
ตัวเลขไทย "๒๕๓๗" ซึ่งหมายถึง 
ชื ่อของสหกรณ์ที ่ได้รับการจด
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

4 
 

ทะเบียนในปี พ.ศ. 2537 เป็นสี
ทองทั้งหมด 

            สหกรณ์อาจย้ายที ่ต ั ้งสำนักงานได้ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม 
สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการเขตแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย 

 
หมวดที่ 2 

วัตถุประสงคแ์ละอำนาจกระทำการ 
 

 ข้อ  2. วัตถ ุประสงค์      สหกรณ์น ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อส ่ง เสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกผู้มีสัญชาติไทย โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั ่นคง และได้รับประโยชน์ตาม
สมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 

ทะเบียนในปี พ.ศ. 2537 เป็นสี
ทองทั้งหมด 

            สหกรณ์อาจย้ายที ่ต ั ้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม 
สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการเขตแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปด้วย 

 
หมวดที่ 2 

วัตถุประสงคแ์ละอำนาจกระทำการ 
 

 ข้อ  2. วัตถ ุประสงค์      สหกรณ์น ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์ เพ ื ่อส ่ง เสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกผู้มีสัญชาติไทย โดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั ่นคง และได้ร ับประโยชน์ตาม
สมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

5 
 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ดำรงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และชุมชน 

       ข้อ 3. อำนาจกระทำการ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีอำนาจกระทำการต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่สหกรณ ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ดำรงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และสหกรณ์อื่นเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ชุมชน 

       ข้อ 3. อำนาจกระทำการ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีอำนาจกระทำการต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่   
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 

(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
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(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก 
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 

(8)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10)  ฝากหร ื อลงท ุนอย ่ า งอ ื ่ น ตามกฎหมายและตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
(11)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว 
(13)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอร ับความช ่วยเหล ือทางว ิชาการจากทางราชการ 

หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15)  กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้เช่า 
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำ
หรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก 
 
 

(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก 
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงาน

ของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ยืม เช่าหรือให้เช่า  
เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิ   
การเช่าซื ้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำ   
หรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื ่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก 
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หมวดที่ 3 
ทุน 

 

 ข้อ  4.  ที่มาของเงินทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื ่อดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ ่งหนึ ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 

(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอย่าง
อื่น 

(4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 

ข้อ  5.    การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่า
หุ้นละสิบบาท 

 

  ข้อ  6.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น และ
ต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม 

หมวดที่ 3 
ทุน 

 

 ข้อ  4.  ที่มาของเงินทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื ่อดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ 

(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือตราสารการเงินอยา่ง
อื่น 

(4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 

ข้อ  5.    การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่า
หุ้นละสิบบาท 

 

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

หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำ
เป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  8.  วรรคสอง 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น 
 

 ข้อ  7.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน     การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น 
ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
 ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ 
และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่
ตนถือ 

 สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน ตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพิ่มอื่นๆ 
หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ์ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้สมาชิกทำ
เป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้นคืนใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  8.  วรรคสอง 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น 
 

 ข้อ  7.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน     การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น 
ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
 ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ 
และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่
ตนถือ 
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 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิ ให้เจ้าหนี้ของ
สมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที ่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น นั้น 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้วยเจตนาอันไม่ส ุจริตของตน คณะกรรมการ
ดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  8.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน     สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นราย
เดือนไม่น้อยกว่าหกสิบเดือน และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จะงดชำระเงินค่าหุ้นราย
เดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
 สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบตามจำนวนสูงสุดตามประกาศการถือหุ้นของ
สหกรณ์แล้ว ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและงดการซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) 
 

 ข้อ  9.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น     การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์
จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี โดย
แจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิ ให้เจ้าหนี้ของ
สมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที ่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น นั้น 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้น
รายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ ้นด้วยเจตนาอันไม่ส ุจริตของตน คณะกรรมการ
ดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  8.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน     สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นราย
เดือนไม่น้อยกว่าหกสิบเดือน และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จะงดชำระเงินค่าหุ้นราย
เดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
 สมาชิกที่ถือครองหุ้นครบตามจำนวนสูงสุดตามประกาศการถือหุ้นของ
สหกรณ์แล้ว ให้งดการซื้อหุ้นรายเดือนและงดการซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) 
 

 ข้อ  9.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น     การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์
จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี โดย
แจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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หมวดที่ 4 
การดำเนินงาน 

 

        ข้อ  10.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  
หรือประเภทประจำจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์ึ่ง
มีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์  หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก  และอื่นๆ ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
  ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู ้
 

 ข้อ  11.  การให้เงินกู้     สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
  (1)  สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
  (2)  สหกรณ์อื่น 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ ์

หมวดที่ 4 
การดำเนินงาน 

 

        ข้อ  10.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  
หรือประเภทประจำจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ์ึ่ง
มีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์  หรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝาก  และอื่นๆ ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
  ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู ้
 

 ข้อ  11.  การให้เงินกู้     สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
  (1)  สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ ์
  (2)  สหกรณ์อื่น 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
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 ข้อกำหนดต่างๆ เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เง ินกู้   
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  
และข้อกำหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาใหกู้้
ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก สมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  
ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
 

 ข้อ  12.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้     เงินกู้ซึ ่งให้แก่สมาชิก สมาชิก
สมทบ ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก
ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

 

  ข้อ  13.  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้     สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก 
สมาชิกสมทบ ได้ตามประเภทและจำกัด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู ้เพื ่อเหตุนั ้นได้ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

 ข้อกำหนดต่างๆ เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เง ินกู้   
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้  
และข้อกำหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาใหกู้้
ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก สมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  
ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
 

 ข้อ  12.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้     เงินกู้ซึ ่งให้แก่สมาชิก สมาชิก
สมทบ ไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก
ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

 

  ข้อ  13.  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้     สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก 
สมาชิกสมทบ ได้ตามประเภทและจำกัด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
อันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู ้เพื ่อเหตุนั ้นได้ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
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(2) เงินกู ้สามัญ  ในกรณีที ่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู ้เงิน
สำหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ แก่
สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการ
เคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจำนวน 
เกินกว่าจำกัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญตามที่กล่าว
ใน (2) คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เง ินกู้พ ิเศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู ้ต้องระบุความ   
มุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ ์

 

  ข้อ  14.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่
ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  15.  การควบคุมหลักประกันและการเร ียกคืนเง ินกู้       ให้
คณะกรรมการดำเนินการ    ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื ่อคณะกรรมการดำเนินการ เห ็นว่า
หลักประกันเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง ผู ้กู ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  

(2) เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับ
ใช ้จ ่ายเง ินเพ ื ่อการอันจำเป ็นหร ือม ีประโยชน์ต ่าง ๆ 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ แก่
สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3)  เงินกู้พิเศษ  เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการ
เคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจำนวน   
เกินกว่าจำกัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญตามที่กล่าว
ใน (2) คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก
นั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความ   มุ่งหมาย
แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ
และต้องมีหลักประกันตามที ่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

 

  ข้อ  14.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่
ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  15.  การควบคุมหลักประกันและการเร ียกคืนเง ินกู้       ให้
คณะกรรมการดำเนินการ    ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื ่อคณะกรรมการดำเนินการ เห ็นว่า
หลักประกันเงินกู ้รายใดเกิดบกพร่อง ผู ้กู ้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
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 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็น
อันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึง
กำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิด

ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้

รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) เมื ่อค้างส่งเง ินงวดชำระหนี ้ ไม่ว ่าต้นเง ินหรื อดอกเบี้ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

          กรณีผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้  ผู ้ค้ำประกันอาจชำระหนี้
ทั้งหมด หรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับ
สหกรณ์ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ก็ได้ 
         กรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน เมื่อผู้ค้ำ
ประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดก็ได้ 

 

 ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็น
อันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึง
กำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
ทั้งนี้ต้องแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าว 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิด

ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับ

เงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู ้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(4) เมื ่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่ว ่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

          กรณีผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้  ผู ้ค้ำประกันอาจชำระหนี้
ทั้งหมด หรือใช้สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับ
สหกรณ์ก่อนการผิดนัดชำระหนี้ก็ได้ 
         กรณีที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน เมื่อผู้ค้ำ
ประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดก็ได้ 
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  ข้อ  16.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน     ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือลาออกจากงานประจำ
ตาม ข้อ 33.(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่ง
ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม      
ข้อ 45. ให้คงมีหนี้สินค้างทั้งสิ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสมหรือเงิน
ฝากที่มีในสหกรณ์ขณะนั้น 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

  ข้อ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น 
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจกระทำการของสหกรณ์
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 

 ข้อ  18.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน     ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การ
ดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์

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

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

  ข้อ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น 
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจกระทำการของสหกรณ์
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 

 ข้อ  18.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน     ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การ
ดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ์
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 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 
 

 ข้อ  19.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือ
ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื ่นใดสำหรับใช้เป็นทุน
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ  18. 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล
ผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู ้ยืมตลอดจนการเบิกหรือการรับ
เงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง  การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หร ือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสอง
คน 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 
 

 ข้อ  19.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือ
ออกตั ๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื ่นใดสำหรับใช้เป็นทุน
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ  18. 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
 

 ข้อ 20.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล
ผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือการรับเงินกู้ 
การจำนองซึ ่งสหกรณ์เป็นผู ้จำนอง  การถอนเงินฝากของ
สหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้จัดการ หรือผู้
ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสองคน 
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(2) เอกสารนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู ้จัดการหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมาย ยกเว้นการรับฝากเงิน       
ใบรับเงิน 

                               อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสำคัญ 
 

 ข้อ  21.  การเงินของสหกรณ์ การร ับจ ่ายและเก็บรักษาเง ินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
 

 ข้อ  22.   การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปี
ทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี 
 

 ข้อ  23.  การเสนองบการเงินประจำปีต ่อที ่ประชุมใหญ่     ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 การเสนองบการเงินประจำปี ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

(2) เอกสารนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู ้จ ัดการหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมาย ยกเว้นการรับฝากเงิน          
ใบรับเงิน 

                               อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน
ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสำคัญ 
 

 ข้อ  21.  การเงินของสหกรณ์ การร ับจ ่ายและเก็บรักษาเง ินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
 

 ข้อ  22.   การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปี
ทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปี 
 

 ข้อ  23.  การเสนองบการเงินประจำปีต ่อที ่ประชุมใหญ่     ให้
คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 การเสนองบการเงินประจำปี ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
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 ให้สหกรณ์ส่งสำเนางบการเงินประจำปีที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยัง
สมาชิกและเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ และ/หรือเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ่ 
 ให้สหกรณเ์ก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ 
 

กำไรสุทธิประจำป ี
 

  ข้อ  24.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิ  
  กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุม
ใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 ให้สหกรณ์ส่งสำเนางบการเงินประจำปีที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยัง
สมาชิกและเปิดเผยไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ และ/หรือเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มี
การประชุมใหญ่ 
 ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
และงบการเงินประจำปีไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ 
 

กำไรสุทธิประจำป ี
 

  ข้อ  24.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิ  
  กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุม
ใหญ่อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิก
สมทบแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

18 
 

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก จ่ายเป็นเงนิปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย 

   ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ ้น สหกรณ์จะคำนวณให้เป็น
รายวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น 

(2) เป็นเง ินเฉลี ่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่ง
ดอกเบี ้ยเงินกู ้ซ ึ ่งสมาชิกนั ้นๆ ได้ส่งชำระแก่สหกรณ์ใน
ระหว่างปี ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด หรือสมาชิกที่ไม่จัดการแก้ไข
หลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ตามระเบียบของสหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 
และเงินกู้ประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกตามประกาศของสหกรณ์กำหนด  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชีนั้น 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออก จ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย 

   ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ ้น สหกรณ์จะคำนวณให้เป็น
รายวัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น 

(2) เป็นเง ินเฉลี ่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่ง
ดอกเบี ้ยเงินกู ้ซ ึ ่งสมาชิกนั ้นๆ ได้ส่งชำระแก่สหกรณ์ใน
ระหว่างปี ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด หรือสมาชิกที ่ไม่จัดการแก้ไข
หลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ตามระเบียบของสหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 
และเงินกู้ประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกตามประกาศของสหกรณ์กำหนด 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชีนั้น ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
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(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้จ่าย
เงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้า
ของกำไรสุทธิการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(9) เป็นทุนเพื ่อจัดตั ้งสำนักงานหรือทุนอื ่นๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ ์

(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

ทุนสำรอง 
 
 ข้อ  25.  ที่มาแห่งทุนสำรอง     ทุนสำรองนั้นนอกจากจัดสรรจากกำไร
สุทธิตาม ข้อ 24. แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้า
ผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ การใช้จ่าย
เงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

(8) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละห้า
ของกำไรสุทธิการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ ์

(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

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

 ข้อ  26.  สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดย
ส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนสำรองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์
เดิม 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 
 

ข้อ  27.  ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียน
สมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนรายงานการประชุม และ
บัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม หากสหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาสิบปี นับตั้งแตว่ันที่
ได้รับหนังสือแจ้งแล้ว และไม่ปรากฏว่าได้มีการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็ให้สมทบเงินจำนวนนั้นเป็นทุนสำรอง 
 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เสนอแนะให้
ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 24. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด
ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนสำรองทั้งสิ้น 
 

 ข้อ  26.  สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดย
ส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนสำรองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์
เดิม 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 
 

ข้อ  27.  ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียน
สมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนรายงานการประชุม และ
บัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

21 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
หรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิก สมาชิกสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ 
สำนักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับ
เงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ รายอื่นไม่ได้  นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก สมาชิกสมทบนั้น และได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดการก่อน 
 

 ข้อ  28.  กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จ ัดให้ม ีพระราชบัญญัติ
สหกรณ์และกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับ
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิก
สมทบ และผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งโดยผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง     

 

 ข้อ  30.  การตรวจตราควบคุม     นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
หรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิก สมาชิกสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ 
สำนักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับ
เงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ รายอื่นไม่ได้  นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก สมาชิกสมทบนั้น และได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดการก่อน 
 

 ข้อ  28.  กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จ ัดให้ม ีพระราชบัญญัติ
สหกรณ์และกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับ
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ สมาชิก สมาชิก
สมทบ และผู้สนใจอาจขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
 

ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งโดยผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง     

 

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

 ข้อ  31.  การส่งรายการหรือรายงาน     ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือ
รายงานเกี ่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 

หมวดที่ 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ส่วนที่ 1 สมาชิก 
 

 ข้อ  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์ คือ ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 
 
 
 
  

ดำเนินการ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการประชุมได้ และมีอำนาจเข้าไป
ตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อำนวยความสะดวกชี้แจง
ข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์ 
 

 ข้อ  31.  การส่งรายการหรือรายงาน     ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือ
รายงานเกี ่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด 
 

หมวดที่ 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ส่วนที่ 1 สมาชิก 
 

 ข้อ  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์ คือ ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
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 ข้อ  33.  คุณสมบัติของสมาชิก     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้       
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย  
(3) เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเป็นเจ้าหน้าที่แห่ง

สหกรณ์นี ้หรือเป็นพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน

การให้กู้ยืมเงิน 
  

 ข้อ  34.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 38. 
ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ 
          กรณี สมาชิกสมทบ ที่ต่อมาภายหลังมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 33. สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับได้โดยต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา และเห็นเป็น

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

สหกรณ์นี ้หรือเป็นพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน

การให้กู้ยืมเงิน 
  

 ข้อ  34.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 38. 
ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 33. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ 
          กรณี สมาชิกสมทบ ที่ต่อมาภายหลังมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 33. สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับได้โดยต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา และเห็นเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

24 
 

การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
สามารถนำหุ้นที่มีอยู่เดิมโอนเป็นหุ้นของสมาชิกได้ 
           ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 
 

 ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผ ู ้ เ ข ้ า เป ็ นสมาช ิ กจะต ้ อ ง ช ำ ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละยี่สิบบาท สำหรับผู้ที่ออกจากสหกรณ์
แล้วสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ  
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 

 ข้อ  36.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก     ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ  และชำระค่าหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 

สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออก

เสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์ 

การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
สามารถนำหุ้นที่มีอยู่เดิมโอนเป็นหุ้นของสมาชิกได้ 
           ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 
 

 ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผ ู ้ เ ข ้ า เป ็ นสมาช ิ กจะต ้ อ งช ำ ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละยี่สิบบาท สำหรับผู้ที่ออกจากสหกรณ์
แล้วสมัครเป็นสมาชิกครั้งต่อไป ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ  
ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 

 ข้อ  36.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก     ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ  และชำระค่าหุ้นพร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 

สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื ่อเสนอความคิดเห็นหรือออก  

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

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

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 

 ข้อ  37.  สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกย้าย หรือลาออกไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ตั ้งขึ ้นในสังกัดนั ้น หากสหกรณ์นั ้นมีข้อบังคับให้ร ับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งย้าย หรือลาออกหรือเข้ามาปฏิบัติงานตาม ข้อ 33.(3) หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 34. และจะได้สิทธิใน

(5) สิทธิอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
 

หน้าทีข่องสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์

ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 

 ข้อ  37.  สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกย้าย หรือลาออกไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ตั ้งขึ ้นในสังกัดนั ้น หากสหกรณ์นั ้นมีข้อบังคับให้ร ับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝาก(ถ้ามี) ที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งย้าย หรือลาออกหรือเข้ามาปฏิบัติงานตาม ข้อ 33.(3) หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 34. และจะได้สิทธิใน
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ฐานะสมาชิกตาม ข้อ 36. ตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
 
          การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม
นั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
 

 ข้อ  39.  การเปลี ่ยนแปลงชื ่อ ชื ่อสกุล ฐานะการสมรสและที ่อยู่         
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล ฐานะการสมรสและที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
 

 ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อ
ตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง

ฐานะสมาชิกตาม ข้อ 36. ตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสหกรณ์ที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้ว 
 
          การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิม
นั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
 

 ข้อ  39.  การเปลี ่ยนแปลงชื ่อ ชื ่อสกุล ฐานะการสมรสและที ่อยู่         
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล ฐานะการสมรสและที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
 

 ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกต้องทำเป็นหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อ
ตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบให้
สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง
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ไว้ หรือถ้ามิได้ตั ้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตาม ข้อ 46. วรรคแรกและ ข้อ 47. ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้ผู ้รับโอนประโยชน์ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ  41.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ ์
(3) วิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากงานตาม ข้อ  33.(3) โดยมีความผิด 
(1) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

 

 ข้อ  42.  การออกจากสหกรณ์     สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู ้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 

ไว้ หรือถ้ามิได้ตั ้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่ พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้
ตาม ข้อ 46. วรรคแรกและ ข้อ 47. ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้ผู ้รับโอนประโยชน์ให้
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 ์

 

 ข้อ  42.  การออกจากสหกรณ์     สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู ้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 
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 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นคนหนึ่งคนใดสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ 
แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 

  ข้อ  43.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาด
ส ่งรวมถ ึงหกงวด ท ั ้ งน ี ้  โดยม ิได ้ร ับอน ุญาตจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง

ให้คืนดีภายในระยะเวลาที ่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(4) ค้างส่งเง ินงวดชำระหนี ้ไม ่ว ่าต้นเง ิน หรือดอกเบี้ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวด
ชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื ่อจะก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อ
มีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นคนหนึ่งคนใดสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่า
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ 
แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 

 ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาด
ส ่งรวมถ ึงหกงวด ท ั ้ งน ี ้  โดยม ิ ได ้ร ับอน ุญาตจาก
คณะกรรมการดำเนินการ  

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้

คืนดีภายในระยะเวลาที ่คณะกรรมการดำเน ินการ
กำหนด 

(4) ค้างส่งเง ินงวดชำระหนี ้ไม่ว ่าต้นเง ิน หรือดอกเบี้ย
ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวด
ชำระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื ่อจะก่อความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมี
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
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(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ 
หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื ่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ 

 

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า
สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
   สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื ่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 

 ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
 
 
 

(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ 
หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื ่อสัตย์
สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ 

 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมี
เหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่า
สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้
ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือซึ่งมีรายละเอียดอันแสดงได้ว่าตนถูกให้พ้นจากสมาชิก
ภาพโดยไม่เป ็นธรรมอย่างไร และข้อเท็จจร ิงในเร ื ่องนั ้น มีอย่างไรต่อ               
ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์       
คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สิ้นสุด 
 

 ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบ ียนสหกรณ์
กำหนด 
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 ข้อ  45.  สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หรือเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด ตาม ข้อ 33.(3) โดยไม่มีความผิดหรือออกจากงานโดยการเกษียณอายุ 
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยให้งดซื้อหุ้นราย
เดือน สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
  ข้อ  46.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 41.(1) , (2) , (3) , (5) , (6) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ ้น เงินปันผลและเงินเฉลี ่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที ่สมาชิกนั ้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออก
นั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สดุแต่
จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกำหนดว่า
ด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 41.(4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

 

             ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพราย

 ข้อ  45.  สมาชิกที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หรือเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือพนักงานบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด ตาม ข้อ 33.(3) โดยไม่มีความผิดหรือออกจากงานโดยการเกษียณอายุ 
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยให้งดซื้อหุ้นราย
เดือน สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
  ข้อ  46.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 41.(1) , (2) , (3) , (5) , (6) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ ้น เงินปันผลและเงินเฉลี ่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที ่สมาชิกนั ้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออก
นั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สดุแต่
จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยรับนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกำหนดว่า
ด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 41.(4) สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

 

            ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพราย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

31 
 

ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื ่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากงานประจำตาม ข้อ 33.(3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 

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

ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  48.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  

 
ส่วนที่ 2 สมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  49.  สมาชิกสมทบ        สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีคว าม
ประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจำ 

 

 ข้อ  50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 

ต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื ่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากงานประจำตาม ข้อ 33.(3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
 

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

ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์ 
 

 ข้อ  48.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  

 
ส่วนที่ 2 สมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  49.  สมาชิกสมทบ        สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจและมีคว าม
ประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจำ 

 

 ข้อ  50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม 
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(3) ม ิ ได ้ เป ็นสมาช ิกในสหกรณ ์ออมทร ัพย ์อ ื ่ น  ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 

(4) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นบุตร คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบิดามารดา 

ของสมาชิก หรือ 
(ข) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมี 

สัญญาจ้างตั้งแต ่1 ปีขึ้นไป 
 

 ข้อ  51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู ้ประสงค์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยให้สมาชิกไม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง ในกรณีที่ผู ้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาเป็นผู้
ร ับรอง เมื ่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู ้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน ข้อ  50. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้น 
100 หุ้น ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 
 

(3) ม ิ ได ้ เป ็นสมาช ิกในสหกรณ ์ออมทร ัพย ์อ ื ่ น  ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 

(4) เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เป็นบุตร คู่สมรสตามกฎหมาย หรือบิดามารดา 

ของสมาชิก หรือ 
(ข)  เป็นลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมี 

สัญญาจ้างตั้งแต ่1 ปีขึ้นไป 
 

 ข้อ  51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู ้ประสงค์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยให้สมาชิกไม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง ในกรณีที่ผู ้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาเป็นผู้
ร ับรอง เมื ่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู ้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดใน ข้อ  50. ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้น 
100 หุ้น ทั้งนี้ไม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้ 
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 ข้อ  52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 
 
 

 ข้อ  53.  การให้บริการสมาชิกสมทบ     เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นว่าสมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  54. 
 

 ข้อ  54.  สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(1) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(3) ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี ่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ

สมาชิก 
(4) มีสิทธิการกู้เงินโดยใช้มูลค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากเป็น

หลักประกัน 
 

 หน้าที่สมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

 ข้อ  52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 
 
 

 ข้อ  53.  การให้บริการสมาชิกสมทบ     เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นว่าสมควรจัดให้บริการใดแก่สมาชิกสมทบตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ  54. 
 

 ข้อ  54.  สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ มีสิทธิได้ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(1) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(2) ฝากเงินกับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และเงิน

ฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(3) ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี ่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ

สมาชิก 
(4) มีสิทธิการกู้เงินโดยใช้มูลค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากเป็น

หลักประกัน 
 

 หน้าที่สมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์
เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 

(3) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล ฐานะสมรส และ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  55.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 

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

สมทบตาม ข้อ 50.(4) (ข) 
 
 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น
องค์กรที่เข้มแข็ง 

(3) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องชื่อ ชื่อสกุล ฐานะสมรส และที่
อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 

 ข้อ  55.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 

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

สมทบตาม ข้อ 50.(4) (ข) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

35 
 

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

 ข้อ  56.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 

 ข้อ  57.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุจงใจ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สิ้นสุด 
 

 ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกสมทบต้องทำเป็นหนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ใน

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

 ข้อ  56.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 

 ข้อ  57.  การให้ออกจากสหกรณ์     สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุจงใจ ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติกรรมใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สิ้นสุด 
 

 ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์     สมาชิกสมทบต้องทำเป็นหนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ใน
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เมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้  ต้องทำ
ตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์ขอเพิกถอนหรือเปลี ่ยนแปลงการตั ้งผู ้ร ับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบ
ให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก ดอกเบี้ย หรือ
เงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการ  ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ 
ตาม ข้อ  59. วรรคแรก และ ข้อ  60. 

 

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

เมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้  ต้องทำ
ตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์ขอเพิกถอนหรือเปลี ่ยนแปลงการตั ้งผู ้ร ับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อน มอบ
ให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก ดอกเบี้ย หรือ
เงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการ  ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ 
ตาม ข้อ  59. วรรคแรก และ ข้อ  60. 

 

 ข้อ  59.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ     ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ  55.(1) , (2) , (4) , 
(5) , (6)  สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ยหรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์  
          ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ  55.(3) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝากและดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 เฉพาะค่าหุ้นนั้น สมาชิกสมทบจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน
ปันผล หรืออาจให้สหกรณ์จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
สำหรับปีที่ออกนั้นก็ได้ 
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 ข้อ  60.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์      
ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ข้อ 59. นั้น  ให้สหกรณ์มีอำนาจ
หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 

 ข้อ  61.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณี
ที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ     ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียก
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ 
 

 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ     เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ
ดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มี
หนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือ ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ  60.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์     
ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ข้อ 59. นั้น  ให้สหกรณ์มีอำนาจ
หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 

 ข้อ  61.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณี
ที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน 
 

หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ่ 

 

 ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ     ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียก
ประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ ์โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ 
 

 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ     เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ
ดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มี
หนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือ ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทนุเกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
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 สมาชิกซึ ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั ้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ ่งร้อยคนลงลายมือชื ่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 
 ในกรณีท ี ่สมาช ิกเป ็นผ ู ้ร ้องขอ ให ้ เร ียกประช ุมใหญ ่ว ิสาม ัญให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  64.  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่      เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุก
คราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัน เวลาสถานที่
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 

 ข้อ  65.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ญ ่ ข อ ง
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิกทั ้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัด
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการ

 สมาชิกซึ ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั ้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ ่งร้อยคนลงลายมือชื ่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 
 ในกรณีท ี ่สมาช ิกเป ็นผ ู ้ร ้องขอ ให ้ เร ียกประช ุมใหญ ่ว ิสาม ัญให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ 
 

 ข้อ  64.  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่      เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุก
คราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง หรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วัน เวลาสถานที่
และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาส
เดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
 

 ข้อ  65.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ใ ห ญ ่ ข อ ง
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนสมาชิกทั ้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัด
ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการ
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ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  
เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 

 ข้อ  66.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่     ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ร ับทราบเร ื ่องร ับสมาช ิก สมาช ิกสมทบใหม่ และ  
สมาชิก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม 
ข้อ 34. และข้อ 49. และสมาช ิกท ี ่ถ ูกให ้ออกจาก
สหกรณ ์ตาม ข้อ  43. และข้อ 55. 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

ประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  
เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์
ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 

 ข้อ  66.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่     ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก สมาชิกสมทบใหม ่และสมาชิก   
สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 34. 
และข้อ 51. และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตาม
ข้อ 43. และข้อ 57. 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
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(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์  ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จของกรรมการและค่าตอบแทน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ ่งสหกรณ์อาจกู ้ย ืมหรือค้ำ
ประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 
 
 
 
 

(9) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู่ 

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จของกรรมการดำเนินการและ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ ่งสหกรณ์อาจกู ้ย ืมหรือค้ำ
ประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์ของสหกณ์ 
(10)พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 

การลงทุน การกู ้ย ืมจากสหกรณ์อ ื ่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันของสหกรณ์ 

(11)รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู่ 

(12)พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตามที่
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กำหนด 
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(11) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(12) คัดเลือกผู ้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการ   
ตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 

 ข้อ  67.  คณะกรรมการดำเน ินการ ให ้สหกรณ์ม ีคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบ
สี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรง
ตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก 
หรือรอลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 

(13)กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(14)คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจ
บัญชีของผู้สอบบัญชี 
 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 

 ข้อ  67.  คณะกรรมการดำเน ินการ ให ้สหกรณ์ม ีคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบ
สี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรง
ตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เหรัญญิกหนึ่งคน เลขานุการ
หนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก 
หรือรอลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
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(2) เคยถูกไล ่ออก ปลดออก หร ือให ้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 

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

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 

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

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 
(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 

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

(7) เ คยถ ู กธนาคารแห ่ งประ เทศไทย สำน ั กงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตามที่
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กำหนด 
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(7) เป็นบุคคลที ่มีล ักษณะต้องห้ามตามระเบียบที ่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 

 

ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว 
หร ือได ้ร ับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับด ูแล 
แล้วแต่กรณี 

(8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการ
ดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

(9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการ

ของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่
เกินหนึ่งแห่ง  

(11) เป ็นกรรมการของสหกรณ์  ซ ึ ่งพ ้นจากตำแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี   

(12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน กับ
นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลา 2 ปีก ่อนวันที ่ได ้ร ับการเลือกตั ้งเป็น
กรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง  

(13) เป็นบุคคลที ่มีล ักษณะต้องห้ามตามระเบียบที ่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
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(8) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 

(9) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมด
วาระในปีนั้น) 

(10) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ ์
 
 
 
 
 

 ข้อ  68.  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 7 คน      จากสมาชิกเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้ง สามารถตั้ง
คณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถแสดงความจำนงรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการได้เพียงตำแหน่งเดียว 

  สำหรับผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการอยู่ หากประสงค์
จะลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ สามารถกระทำได้ แต่จะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนลงสมัครรับการเลือกตั้ง 

(14) ผิดน ัดชำระเง ินต ้นหร ือดอกเบ ี ้ยก ับสหกรณ์ใน
ระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง  

(15) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมด
วาระในปีนั้น) 

(16) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
                              ทั้งนี้  คณะกรรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการซึ่งเป็น
ผู้มีคุณวุฒิ ด้านการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อย 3 คน 

 
 ข้อ  68.  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 7 คน      จากสมาชิกเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้ง สามารถตั้ง
คณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสามารถแสดงความจำนงรับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการได้เพียงตำแหน่งเดียว 

  สำหรับผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการอยู่ หากประสงค์
จะลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ สามารถกระทำได้ แต่จะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนลงสมัครรับการเลือกตั้ง 
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 ข้อ  69.  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ          จะต้องจัดให้มี
การรับสมัครประธานกรรมการและ/หรือกรรมการดำเนินการ แยกจากกันระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยจัดให้ มีการเลือกตั้งในวันประชุม
ใหญ่ 
 สหกรณ์จะต้องติดประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการให้สมาชิกทราบ  ณ  ที่ทำการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนวันประชุมใหญ่ 
         ข้อ  70.  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ         จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ในวันประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ 71. การนับคะแนนเสียง          ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนน
ดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์ประกอบได้   
  เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียงตามลำดับจากคะแนน
มากที่สุด 

 

 ข้อ  69.  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ          จะต้องจัดให้มี
การรับสมัครประธานกรรมการและ/หรือกรรมการดำเนินการ แยกจากกันระหว่าง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดยจัดให้ มีการเลือกตั้งในวันประชุม
ใหญ่ 
 สหกรณ์จะต้องติดประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการให้สมาชิกทราบ  ณ  ที่ทำการสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  15 วัน 
ก่อนวันประชุมใหญ่ 
         ข้อ  70.  วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ         จัดให้มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ในวันประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ 71. การนับคะแนนเสียง          ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนน
ดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์ประกอบได ้  
  เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียงตามลำดับจากคะแนน
มากที่สุด 
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 กรณีประธานกรรมการ ให้ผู ้ที ่มีคะแนนมากที่สุดที่สมัครเป็นประธาน
กรรมการ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธี
จับฉลาก 
 กรณีกรรมการดำเนินการ ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและผู้ที ่ได้คะแนน
เรียงลำดับถัดลงไปตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการดำเนินการตามตำแหน่งที่
ว่างลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หากในลำดับสุดท้ายที่
ต้องการมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กรณีประธานกรรมการ ให้ผู ้ที ่มีคะแนนมากที่สุดที่สมัครเป็นประธาน
กรรมการ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธี
จับฉลาก 
 กรณีกรรมการดำเนินการ ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและผู้ที ่ได้คะแนน
เรียงลำดับถัดลงไปตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการดำเนินการตามตำแหน่งที่
ว่างลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หากในลำดับสุดท้ายที่
ต้องการมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องจัดทำหนังสือพร้อมลง
ลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67 
และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องประกอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ
เลือกตั ้ง และให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบการมีลักษณะต้องห้ามและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 

ในกรณีที ่ปรากฏว่าผู ้ซึ ่งได้รับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการมีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นกรรมการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งเหตุที ่มีลักษณะ
ต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ เพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่ง
ทันท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามที่
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กำหนด 
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ข้อ  72.  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

                  ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก)   ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที ่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  72.  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการและ/หรือ
กรรมการดำเนินการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

                  ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก)  ประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัต ิการในอำนาจหน้าที ่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
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(ค) เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ ้งน ัดประช ุมไปย ังบรรดาสมาช ิกหร ือกรรมการ

ดำเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
 (ง)   เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ รับ - จ่าย และการเก็บรักษา
เง ินและทรัพย ์ส ินของสหกรณ์ให ้เป ็นไปโดยถูกต ้อง
เรียบร้อย 

(2) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

 

 ข้อ  74.  วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  
 
 
 

(ค)  เลขานุการ  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ

แล้วแต่กรณี 
(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
 (ง)   เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ รับ - จ่าย และการเก็บรักษา
เง ินและทร ัพย ์ส ินของสหกรณ์ให ้ เป ็นไปโดยถ ูกต ้อง   
เรียบร้อย 

(2) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

 

 ข้อ  74.  วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  
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 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หาก
ยังไม ่ม ีการเล ือกตั ้งประธานกรรมการหร ือกรรมการดำเน ินการแทนก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม ่แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระตดิตอ่กัน โดยต้องพักหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
 

 ข้อ  75.  การพ้นจากตำแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการ
ดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู ้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือ

ดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 

 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หาก
ยังไม ่ม ีการเล ือกตั ้งประธานกรรมการหร ือกรรมการดำเน ินการแทนก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  

 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
 

 ข้อ  75.  การพ้นจากตำแหน่ง     ประธานกรรมการและกรรมการ
ดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู ้ผ ิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว ่าเงินต้นหรือ

ดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว 
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(8) ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง 
โดยไม่มีเหตุอันควร 

 

 ข้อ  76.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ      ถ ้ า ต ำ แ ห น่ ง
กรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตาม      
ข้อ 75.(7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน 

ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ 
ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนนั้น  เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก ให้คณะกรรมการดำเนินการที ่ยัง
เหลืออยู่เลือกในระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่าที่กำหนดเวลาซึ่งผู้ที่ตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง เพราะเหตุตาม ข้อ 75.(7) นั้น 
เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ที ่จะแต่งตั ้งคณะกรรมการ

(8) ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง 
โดยไม่มีเหตุอันควร 

 

 ข้อ  76.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ      ถ ้ า ต ำ แ ห น่ ง
กรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตาม      
ข้อ 75.(7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปได้
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน 

ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่า
องค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ 
ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

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

 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้
อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง เพราะเหตุตาม ข้อ 75.(7) นั้น 
เป็นอำนาจและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ที ่จะแต่งตั ้งคณะกรรมการ
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ดำเนินการชั่วคราวหรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการดำเนินการแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ 

 ก่อนที่คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามความ
ในวรรคก่อนจะพ้นจากตำแหน่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการชั่วคราวนั้นเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ 67. ถึงข้อ 72 
 

 ข้อ  77.  การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที ่เป็นการประชุมเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของสหกรณ์  ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องมีกรรมการดำเนินการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 

 ข้อ  78.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ดำเนินการชั่วคราวหรือตั้งสมาชิกเป็นกรรมการดำเนินการแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ 

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

 ข้อ  77.  การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  ในกรณีที ่เป็นการประชุมเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับและเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของสหกรณ์  ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ต้องมีกรรมการดำเนินการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 

 ข้อ  78.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
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ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิด
ความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์ใน
ภาพรวมของสหกรณ์เพื ่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี ่ยงด้าน   
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึง
ความเสี ่ยงด ้านสินเชื ่อ การลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบ ัต ิการ รวมทั ้งจ ัดให้ม ีการทบทวนนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง
รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตามกฏหมายว่าด้ วย
สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
เพื่อให้เป็นไปตามที่
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
กำหนด 
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(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์
ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอ
ข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การ
กู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 

(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิก
ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงาน
ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(11) ปฎิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(1) ดำเนินการในเรื ่องการรับและการออกจากสหกรณ์ ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้
เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบ
การเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพื ่อที่

ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยัง
มิได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณ
การรายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง 

(6) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ 
ค ่ า เ บ ี ้ ย ป ร ะ ช ุ ม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร 
คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ   
เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที ่สหกรณ์ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 

(12) ดำเนินการในเรื่องการรับและการออกจากสหกรณ์ ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(13) พิจารณาดำเนินการในเรื ่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(14) กำหนดและดำเนินการเกี ่ยวกับการประชุมใหญ่และ
เสนองบการเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(15) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(16) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพื่อที่

ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติ ถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยัง
มิได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณการ
รายจ่ายสำหรับปีก่อนไปพลาง 

(17) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และ ค ่ า เบ ี ้ ยประช ุมของคณะกรรมการดำเน ินการ 
คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

(18) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ   
เล ิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ ้าหน้าที ่สหกรณ์ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 
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(8) พิจารณาดำเน ินการแต ่งต ั ้ ง  ถอดถอน และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  

(9) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(10)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี

เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(11)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
(12)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(14)  พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั ่วไป เพื่อให้กิจการของ
สหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ ์

(19) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง ถอดถอน และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  

(20) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(21) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุด

บัญชีเอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
(22) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุม

สหกรณ ์และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
 
 

(23) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ 
หรือผู ้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ซึ ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 

(24) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั ่วไป เพื ่อให้กิจการของ
สหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(25) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู ้ตรวจสอบ
ภายใน หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก 
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
ยกเล ิก โดยนำไป
กำหนดรวมไว้ในข้อ 
78.(8) 
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(16)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา 
และที ่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือ
ประน ีประนอมยอมความ  หร ื อมอบข ้ อพ ิ พ าท ให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(18)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี ให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ 

(19)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
เพื ่อเข้าประชุมใหญ่  และออกเสียงในการประชุมใหญ่       
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุม
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์
กำหนดไว้ 

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

 
 
 

(26) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที ่เห็นสมควรเป็นที่
ปร ึกษา และที ่ปร ึกษาก ิตต ิมศ ักด ิ ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(27) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี ่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
หรือประน ีประนอมยอมความ หร ือมอบข้อพ ิพาทให้
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(28) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี 
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัต ิ

(29) พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการดำเนินการเป็นผู ้แทนของ
สหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่  และออกเสียงในการประชุม
ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุม
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์
กำหนดไว้ 

(30) พิจารณามอบอำนาจหน้าที ่ในการดำเนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขาน ุการ 
เหรัญญิก หรือเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

 ข้อ  79.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ           ถ้ า
กรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำหรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ 
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ 
เป็นเหตุให้ สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะอนุกรรมการ 

 

 ข้อ  80.  คณะอนุกรรมการ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้ 
เป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

 ข้อ  79.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ           ถ้ า
กรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำหรืองดเว้นกระทำการ หรือกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ 
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ 
เป็นเหตุให้ สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะอนุกรรมการ 

 

 ข้อ  80.  คณะอนุกรรมการ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้ 
เป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ โดยอย่างน้อยจะต้องมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
คำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื ่อให้เป็นไปตาม   
ท ี ่ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง    
และระเบ ียบนาย
ทะเบ ียนสหกรณ์   
ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร รั บ      
จ ด ท ะ เ บ ี ย น
ข้อบังคับเก ี ่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
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(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความ
เสี ่ยง เพื ่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา    
โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและ
ด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติ 

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบที ่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อให้
กระบวนการบร ิหารความเส ี ่ยงม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน
ปัจจ ัยและปัญหาที ่ม ีน ัยสำคัญให้แก ่คณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื ่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์ 

(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและ               

ต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงาน 
ประจำปี 

แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ
ก า รล งท ุ น  พ . ศ . 
2564 
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(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

          คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจ
และหน้าที ่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั ่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
ลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน 
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการ
ลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ

ทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ในรายงานประจำปี 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
          คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และหรือคณะอนุกรรมการ
การลงทุนได้   
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 คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีกรรมการอย่างน้อยสามคนแต่ต้องไม่
เกินเก้าคนโดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง รองประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อมอบหมาย
กิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ 
 คณะอนุกรรมการอยู ่ ในตำแหน่งได ้ตลอดอายุของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น แต่คณะกรรมการดำเนินการอาจถอดถอน
อนุกรรมการทั้งคณะ หรือรายตัว หรือถอดถอนอำนาจหน้าที่ซึ่งได้มอบหมายไว้
นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

  ให้คณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที ่ม ีก ิจธ ุระ แต่จะต้อง มี           
การประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน
ของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในการปฏิบัติหน้าที ่ซึ ่งได้ร ับมอบ คณะอนุกรรมการต้องกระทำตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการทุก
ประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น ก็ต้องกระทำตามทางอัน
สมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

       ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนต้องไม่มีกรรมการ
ดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย  
 คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีกรรมการอย่างน้อยสามคนแต่ต้องไม่
เกินเก้าคนโดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง รองประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อมอบหมาย
กิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ 
 คณะอนุกรรมการอยู ่ ในตำแหน่งได ้ตลอดอายุของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น แต่คณะกรรมการดำเนินการอาจถอดถอน
อนุกรรมการทั้งคณะ หรือรายตัว หรือถอดถอนอำนาจหน้าที่ซึ่งได้มอบหมายไว้
นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

  ให้คณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที ่ม ีก ิจธ ุระ แต่จะต้องมี            
การประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวน
ของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในการปฏิบัติหน้าที ่ซึ ่งได้ร ับมอบ คณะอนุกรรมการต้องกระทำตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการทุก
ประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งดังว่านั้น ก็ต้องกระทำตามทางอัน
สมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกินเก้าคนโดยมีตำาแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายกิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ
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 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ  81.  ประธานในที่ประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที ่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะอนุกรรมการไม่อยู ่ในที ่ประชุมก็ให้รอง
ประธานอน ุ กรรมการ เป ็นประธานในท ี ่ ประช ุ มและถ ้ า รองประธาน
คณะอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

การออกเสียงและการวินิจฉยัปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ  82.  การออกเสียง     สมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการออกเสียงในที ่ประชุมใหญ่หรือในที ่ประชุม

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน 
 

ประธานในที่ประชุม 
 

 ข้อ  81.  ประธานในที่ประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที ่ประชุม ถ้า
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ประธานคณะอนุกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะอนุกรรมการไม่อยู ่ในที ่ประชุมก็ให้รอง
ประธานอน ุ กรรมการ เป ็นประธานในท ี ่ ประช ุ มและถ ้ า รองประธาน
คณะอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 

การออกเสียงและการวินิจฉยัปัญหาในที่ประชุม 
 

 ข้อ  82.  การออกเสียง     สมาชิกหรือกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการออกเสียงในที ่ประชุมใหญ่หรือในที ่ประชุม
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คณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการสุดแต่กรณีได้เพียงคนละ
หนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวก็
ออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

 ข้อ  83.  การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ์ 
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ  84.  รายงานการประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ต้องจัดให้ผู ้เข้า

คณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการสุดแต่กรณีได้เพียงคนละ
หนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวก็
ออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

 ข้อ  83.  การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ์ 
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 

 ข้อ  84.  รายงานการประชุม     ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ต้องจัดให้ผู ้เข้า
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ประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการ
ประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

หมวดที่  8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 

 

 ข้อ  85.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ 
และความเหมาะสม เพื่อจ้างเป็นผู้จัดการ ในการจ้าง ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มี
หลักประกันตามสมควร 
 ในการจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดการและต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดังกำหนดไว้ใน 
ข้อ  87. เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้ผู้จัดการที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี และ
สามารถว่าจ้างบุคคลเดิมซ้ำได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  ทั้งนี้หากมีเหตุ
จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยอาจพิจารณาจ้างต่อได้
อีกไม่เกิน 1 ปี 

ประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการ
ประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการหรือกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการในคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

หมวดที่  8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 

 

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

 ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีการสรรหา หรือคัดเลือก
ผู้จัดการ การกำหนดเงินเดือน การประเมินผลงานประจำปีและการให้สวัสดิการ
แก่ผู้จัดการ 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์แล้ว 
ผู้จัดการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของ    
ผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
ดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที ่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่
กรณี 

(2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการ    
ใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกง
ประชาชน 

(3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์ไม่

เกิน 1 ปี  
(5) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน กับนิติบุคคลที่เป็น

สมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 

ธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็น
ผู้จัดการหรือ ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง  

(6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลา 2 ปีทาง
บัญชีก่อนวันที ่ทำสัญญาจ้างเป็นผู ้จ ัดการ หรือในขณะที่ดำรง
ตำแหน่ง  

 

ทั้งนี้ ผู ้ซึ ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการต้องจัดทำหนังสือพร้อมลง
ลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู ้จัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที ่ได้รับเอกสารหลักฐาน  หากเห็นว่า
เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคล
ดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีหนังสือแจ้ง
เหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที 

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

เป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการซึ่ง
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 
 

 ข้อ  86.  ให้สหกรณ์จัดจ้างและแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่แห่งสหกรณ์เพื่ อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
 

 ข้อ  87.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู ้จ ัดการมี
อำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู ้เข้าเป็นสมาชิก สมาชิก
สมทบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น 
จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสาร

เกี่ยวกับเงินกู้และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 

(4) ถูกเลิกจ้าง 
(5) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการซึ่ง
ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 
 

 ข้อ  86.  ให้สหกรณ์จัดจ้างและแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่แห่งสหกรณ์เพื่ อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
 

 ข้อ  87.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู ้จ ัดการมี
อำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก สมาชิก
สมทบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น 
จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสาร

เกี่ยวกับเงินกู้และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
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(5) จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
เป็นรายบุคคลทุกสิ้นปีทางบัญชี พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่อื่นแห่ง
สหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล    การ
งานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื ่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมี
ใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต ้อง รวบรวมใบสำคัญและ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ 
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชมุใหญ่ 
ป ร ะ ช ุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการอื่นๆ 

(10)  ร ับผ ิดชอบจัดทำงบการเง ินประจำปีตามแบบที ่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด และรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(5) จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
เป็นรายบุคคลทุกสิ้นปีทางบัญชี พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่อื่นแห่ง
สหกรณ์ตลอดจนเป็นผู ้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล    
การงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมี
ใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ 
ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ 

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

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และรายงานประจำป ีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
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(11)  เข ้ าร ่ วมประช ุมช ี ้ แจงในการประช ุมใหญ ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ 
เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(12)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
(13)  ร ักษาดวงตราของสหกรณ์ และร ับผ ิดชอบตรวจตรา

ทร ัพย ์ส ินต ่างๆ ของสหกรณ์ให ้อย ู ่ ในสภาพอันด ีและ
ปลอดภัย 

(14) เสนอรายงานก ิจการประจำเด ือนต ่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

(15)  เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม
แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(16)  ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการอื่นๆของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควร
กระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 ข้อ  88.  การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
 
 

(11) เข ้ าร ่ วมประช ุมช ี ้ แจง ในการประช ุมใหญ ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ 
เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์ 
(13) ร ักษาดวงตราของสหกรณ์ และร ับผ ิดชอบตรวจตรา

ทร ัพย ์ส ินต ่างๆ ของสหกรณ์ให้อย ู ่ ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย 

(14) เสนอรายงานก ิจการประจำเด ือนต ่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม
แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(16) ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการ หรือ
คณะอนุกรรมการอื่นๆของสหกรณ์มอบให้ หรือตามที่ควร
กระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 

 ข้อ  88.  การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ถ้าผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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 ข้อ  89.  การเปลี่ยนผู้จัดการ    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน และหนี ้ส ินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทำงบ
การเงินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

ที่ปรึกษา 
 

 ข้อ 90. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     คณะกรรมการดำเนินการ
อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นและ
แนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

  ข้อ  91.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล กรณี เลือกตั้ง
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ให้มีจำนวน 2 คน กรณีเลือกตั้งจากนิติบุคคล ให้มี
จำนวน 1 นิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 
 
 

 ข้อ  89.  การเปลี่ยนผู้จัดการ    ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงิน กับบรรดาทรัพย์สิน และหนี ้ส ินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทำงบ
การเงินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

ที่ปรึกษา 
 

 ข้อ 90. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     คณะกรรมการดำเนินการ
อาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นและ
แนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

 ข้อ  91.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล  กรณีเลือกตั้ง
จากน ิต ิบ ุคคลให ้มีจำนวน  1 น ิต ิบ ุคคล   กรณี เล ือกต ั ้ งจากสมาช ิกหรือ
บุคคลภายนอก ให้มีจำนวน 3 คน  เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ประธาน
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
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  สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ จำนวน 2 คน 
หรือ 1 นิติบุคคล ก็ได้แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้ง
สำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่งตาม ข้อ 93. 
 

            ข้อ 92. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล 
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การ
บัญชี กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

(4) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงิน
การบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(5) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. เป็นผู้สอบบัญช ีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่

ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปี
บัญชีนั้น 

           สหกรณอ์าจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ก็ได้เพื่อให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการที ่สหกรณ์เลือกตั ้งสำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที ่ผู้
ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 92. 
หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 93. 
 

            ข้อ 92. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคล  
(2) ผ่านการอบรม หลักสูตรที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการ

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การ
บัญชี กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

 

 
 

 
 
 

(4) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(4.1)   เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  

                     (4.2)   เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต 
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ข. เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
บัญชีของสหกรณ์ 

ค. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการดำเนินการ 
หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ง. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์
อื ่นหรือเคยถูกให ้ออกจากตำแหน่งผ ู ้จ ัดการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ 

จ. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายฐาน
ทุจริต 

ฉ. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก 
เว ้นแต ่ เป็นโทษสำหรับความผิดท ี ่ ได ้กระทำโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ช. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 
 
 

ซ. เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที ่ได้กระทำโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 

(4.4) เคยถูกไล ่ออก ปลดออก หร ือให ้ออกจากราชการ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ 

(4.5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อื่น 

(4.6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
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ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

ฌ. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าทีข่องสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

ญ. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์
อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฎ. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

จากตำแหน ่งกรรมการ หร ือขาดจากการเป ็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

(4.7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการหรือ ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

(4.8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 
หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(4.9) เป ็นคู ่สมรส บุตร บ ิดามารดาของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ ์

(4.10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชีของสหกรณ์ 

(4.11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่
ในสังกัดนิติบุคคล   ทีร่ับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปี
บัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือ
ผู ้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(4.12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชี   รับอนุญาต 
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ฏ. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออก
จากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ ์

ฐ. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ฑ. เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่า เงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 

ฒ. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระติดต่อกัน 
เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่
พ้นจากตำแหน่ง 

ณ. แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์ของสหกรณ์   

 

  ข้อ 93.  การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง  
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังส ือย ื ่นต ่อประธาน

กรรมการสหกรณ ์

(4.13) เป็นผู ้อยู ่ระหว่างการถูกสั ่งพัก หรือขีดชื ่อออกจาก
ทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่น
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
 
 

(4.14) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 

(4.15) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระติดต่อกัน 
เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้น
จากตำแหน่ง 

(4.16) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชน์ของสหกรณ์”   

 

 ข้อ 93.   การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื ่อให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
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(4) ที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้ง
คณะ หรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 92. 
 
 
 
 
 

         ข้อ 94.  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
                   (1)  ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบสหกรณ์   
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน
กรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
                   (2)  ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ดำเนินการ
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ โดยอนุโลม และ
ภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครให้ประกาศให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้ง ไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
                   (3)  วิธีการเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่
หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการ

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณล์งมติถอดถอน 
 

 
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม         

ข้อ 92.   
           ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้
ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสหกรณ์  การลาออก  มีผลนับแต่วันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบหนังสือลาออก 
 

            ข้อ 94. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความสะดวกใน
ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ห้
ส ม าช ิ กท ร าบถึ ง
ขั้นตอนและวิธีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
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เลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
รับรอง)  
                   (4)  ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ประธานในที่
ประชุมใหญ่เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั ้งและประกาศชื่อผู้ได้รับการเลือกตั ้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที ่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการดำเนินการไปด้วยความถูกต้อง
บริสุทธิ์และยุติธรรม 
                   ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนน
ดังกล่าว และให้ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งเป็น ผู ้ประกาศผลการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
                   (5)  ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สมาชิกเสนอ
ชื่อในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 
                   (6)  ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องมากกว่าจำนวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้เลือกตั้งลงคะแนนตามวิธีที่สหกรณ์กำหนด โดยให้ผู้
ที ่ได้คะแนนลำดับ 1 ถึงลำดับที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ที ่ได้
คะแนนถัดจากลำดับที่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 
                   ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองไม่ขอรับตำแหน่งหรือลาออกให้
เลื่อนผู้ที่ไดค้ะแนนลำดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 
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                   (7)  ในกรณีที ่มีผู ้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเท่ากับจำนวน        
ผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการและให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ
และรับรอง 
                   สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งและ/หรือรับรอง 
                   (8)  ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องน้อยกว่าจำนวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีอยู่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ และ
รับรอง 
                   ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยู่และผู้ตรวจสอบกิจการสำรองให้
สมาชิกเสนอชื่อในทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 
 

 ข้อ  95.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าเมื่อครบกำหนดแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ  95.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่
ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่ปีบัญชีที่ที ่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่
ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม ่
         ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื ่อให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
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ข้อ  96.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ     ผู้ตรวจสอบกิจการมี
อำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
คือ 

 
 
 (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

 (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ  
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

 (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่แห่งสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบ
วาระ และสหกรณ์ไม่มีผู ้ตรวจสอบกิจการสำรอง หรือมีผู้ตรวจสอบกิจการ
สำรองแต่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 91. ให้กำหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรก
หลังจากผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และให้นับวาระ
การดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน 
 

          ข้อ  96  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ 
และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
       (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
       (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากหน้าที่ของ
ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ท ี ่ ก ำ ห น ด โ ด ย
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบียนฉบับใหม่
ครอบคล ุมหน ้าที่
ของผ ู ้ ต รว จสอบ
กิจการฉบับปัจจุบัน 
สำหร ับหน ้ าท ี ่ ที่
เพิ ่มเติมจะเป็นไป
ตามที่ระเบียบนาย
ทะเบียนฯ กำหนด 
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 (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
ตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ ์

 (5)  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบมติและคำสั่ง
ของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

       (3) สอบทานระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
รวมถึงคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
       (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ด ูแลร ักษา
ทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
          ผู้ตรวจสอบกิจการนอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
       (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบ
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบ
การจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้
สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทาง
การเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
       (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี ่ยง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ความเสี ่ยงด้านการลงทุน ความเสี ่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี ่ยงด้านการ

 
 
 
 
 
 
เพื ่อให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการ เป็นต้น เพื ่อให้การบริหารความเสี ่ยงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว้ 
       (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื ่อ ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภท
ต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน 
ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไป
ตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
      (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้าน
การลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและเป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
      (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเกี ่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การ
ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
               (6) ตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
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  ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เป็นลายลักษณ์อ ักษร  เพื ่อสร ุปผลการตรวจสอบ รวมทั ้งข ้อส ังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

   (1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเน ินการในการประชุม
ประจำเดือนในคราวต่อไป     

                    (2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

          (3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู ้ตรวจสอบ
กิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง

และรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนว
ปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมี
ความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรมมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่” 
 

  ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เป็นลายลักษณ์อ ักษร  เพื ่อสร ุปผลการตรวจสอบ รวมทั ้งข ้อส ังเกตและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

        (1)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนใน
คราวต่อไป     

                (2)  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

       (3)  รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
พบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
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ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
หรือคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่ง
ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อ
ดำเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
 

 ข้อ 98.  ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขของ
สหกรณ์   ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ข้อ 97. และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 

  ข้อ 99.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
และเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่นำเสนอต่อที่
ประชุม 
 

  ข้อ 100.  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ผู ้ตรวจสอบ
กิจการดำเนินการตรวจสอบกิจการทั ้งปวงของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที ่ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 96. โดยเคร่งครัดหาก ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไข
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุอันไม่แจ้งนั้นรวมทั้งในกรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ

ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ
หรือคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่ง
ของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อ
ดำเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
 

 ข้อ 98  ให้ผ ู ้ตรวจสอบกิจการต ิดตามผลการดำเน ินการแก ้ไข 
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ” 
 
 

  ข้อ 99.  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
และเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่นำเสนอต่อที่
ประชุม 
 

  ข้อ 100.  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู ้ตรวจสอบ
กิจการดำเนินการตรวจสอบกิจการทั ้งปวงของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที ่ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 96. โดยเคร่งครัดหาก ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไข
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุอันไม่แจ้งนั้นรวมทั้งในกรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
เพื ่อให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บ ี ย บ น า ย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 
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หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุนั้น 
 

หมวดที่ 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

 

  ข้อ  101. ระเบียบของสหกรณ์     ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
กำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่น 

(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ                                      

เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุนั้น 
 

หมวดที่ 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

 

  ข้อ  101. ระเบียบของสหกรณ์     ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
กำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่น 

(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(3) ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจ

สอบกิจการ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ                                      

เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื ่อความคล่องตัว
ใ น ก า ร ก ำ ห น ด
ระเบียบขึ้นถือใช้ 
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(9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
(10) ระเบียบอื ่นๆ ที ่คณะกรรมการดำเนินการ เห็น                                      

สมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

 

 เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 

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

 ข้อ  103.  การตีความในข้อบังคับ     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
 

 ข้อ  104. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ     สหกรณ์อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจด
ทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์

(9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
(10) ระเบียบอื ่นๆ ที ่คณะกรรมการดำเนินการ เห็น                                      

สมควรกำหนดไว ้ ให ้ม ี  เพ ื ่ อสะดวกและเป็น                                      
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

 

 เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 

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

 ข้อ  103.  การตีความในข้อบังคับ     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้
สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
 

 ข้อ  104. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ     สหกรณ์อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจด
ทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม 

 ข้อ  105.  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์
ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่นๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระบัญชี
จ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติสำหร ับ
สหกรณ์แต่ละประเภท 

(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตาม ข้อ  22.(2) 

  เงินทีจ่่ายตาม ข้อ (2) และ ข้อ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอด
รวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม ข้อ  22.(4) ในปีนั้น 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ 
 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม 

 ข้อ  105.  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์
ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนี้สินอื่นๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ชำระบัญชี
จ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 

(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห ็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสำหรับสหกรณ์
แต่ละประเภท 

จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตาม ข้อ  22.(2) 

  เงินที่จ่ายตาม ข้อ (2) และ ข้อ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอด
รวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม ข้อ  22.(4) ในปีนั้น 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565   (แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 

85 
 

  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู ่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื ่น หรือ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที ่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 
 

  ข้อ  106.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้     ให้
สหกรณ์รับบทบัญญัติที ่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง 
ระเบียบปฏิบัติ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
                                                                                                                                                                            

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  107.  บรรดาระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับ
นี้มีผลใช้บังคับ     ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะ
มีระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 

                ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ 
 
 

  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู ่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื ่น หรือ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที ่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสาม
เดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 
 

  ข้อ  106.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้     ให้
สหกรณ์รับบทบัญญัติที ่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง 
ระเบียบปฏิบัติ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
                                                                                                                                                                            

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ  107.  บรรดาระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับ
นี้มีผลใช้บังคับ     ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะ
มีระเบียบ มติ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 

                ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่า
จะครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

พิจารณาจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระ
การดำรงตำแหนง่ในปี 2564 

 
 

มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................... 
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พิจารณาการจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2564 

 

 
เลขานุการ : ตามวิธีปฏิบัติของ สอ.กฟภ. จะจัดหาเครื่อง Tablet ให้กับกรรมการดำเนินการที่ได้รับ
การเลือกตั้ง ใช้ในการรับข้อมูล เอกสารวาระการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็ว
ในการจัดส่งข้อมูลและสะดวกในการเข้าประชุม และจะขายเครื่อง Tablet ให้กับกรรมการที่ได้รับเครือ่ง 
Tablet ใช้งานเมื่อครบวาระที่ดำรงตำแหน่งตามมูลค่าคงเหลือตามบัญชีหลังหักค่าเสื ่อมราคาตาม
ผลรวมจำนวนปี (Sum of the year digits Method)  โดยในปี 2564 มีกรรมการที ่จะครบวาระ      
การดำรงตำแหน่งจำนวน 8 ท่าน 
   ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวด 4 การกำกับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 18 (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการ  
รับซื ้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าวหรือผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็น            
การดำเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือ
ราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สินนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนดำเนินการดังกล่าว” 
   จากการสอบถามราคาซื ้อ Tablet (Mini 5 Wi-f + Cellular 64 GB ) ร ุ ่นปี 2019        
ในท้องตลาดจำนวน 5 ร้านค้า มีราคารับซื้อเฉลี่ยเครื่องละ 7,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตาม
มูลค่าทางบัญชี ที่มีราคาอยู่ที่ เครื่องละ 1,301.31 บาท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564) ดังนั้น เพื่อให้    
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเห็นชอบให้จำหน่าย Tablet ให้แก่กรรมการที่หมดวาระ ในราคาเครื ่องละ 7,000 บาท        
ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาทางบัญชี 

 
 จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 

27
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องอื่นๆ 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 

▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
▪ กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้         
พ้นสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 

▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหาร      
ความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564 
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์  
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
มีความโปร่งใส  เชื่อถือได้  การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  อาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา  16  (8)  และมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  
ประกอบค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่  3/2562  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2562  นายทะเบียนสหกรณ์   
จึงก าหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ   
ของสหกรณ์  พ.ศ.  2563”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   
พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ค าแนะน า  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“การตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   

ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น  เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้
สหกรณ์ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  เป็นไปตามหลักการสหกรณ์  บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้   

“ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณ์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงการก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ตลอดจนด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก  
นายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอก  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  

ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่   

ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ   

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 
(6) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี 

ค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น   
หรือสหกรณ์อื่น 

(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 

(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  หรือเคยถูกให้ออก   
จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(9) เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดาของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า   

สองปีบัญชีของสหกรณ์   
(11) เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน   

สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก  
จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
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(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
หมวด  2 

การก าหนดจ านวน  วธิีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 

ข้อ 9 ให้สหกรณ์ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  แต่ต้อง  
ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ่ต้องก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ
อย่างน้อยสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล  เรียกว่า  “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 10 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ 

ข้อ 11 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ก่อนวัน
ประชุมใหญ่  เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  7  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  ได้เข้ารับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

ข้อ 12 ให้สหกรณ์ก าหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่  เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 13 สหกรณ์อาจก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารอง  
ไว้ก็ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการส ารองไว้  ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ
ทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุ  
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ  15 

หมวด  3 
วาระการด ารงต าแหนง่  และการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 14 ให้สหกรณ์ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์  โดยต้องก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่ 
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง  หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
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ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนน้ันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  และให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของ 
ผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อ 
(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้าม  

ตามข้อ  8  
ข้อ  16 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ย่ืนหนังสือ

ลาออกต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือ

ลาออก 
ข้อ  17 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  แต่สหกรณ์

ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่ต้องน าเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว 

หมวด  4 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  18 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้าน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกจิตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคบั 
ของสหกรณ์  รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
ของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   
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(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเ พ่ือให้ เป็นไปตามแบบและรายการ   
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์  
เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการที่ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ   

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  วิเคราะห์ 
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป  
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

ข้อ  19 คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่  
นอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อก าหนดในข้อ  18  แล้ว  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง  และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ค าแนะน า  แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ตรวจสอบการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเ งินตามแบบและรายการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์  
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
ความเสี่ยงด้านการลงทุน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  เป็นต้น  เพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ  
ที่วางไว้  สามารถประเมิน  ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านการลงทุน  การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่
ภายใต้นโยบายท่ีก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต  การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญ  
ในระบบการควบคุมภายใน  การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การฝ่าฝืนระเบียบ  
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
และน าเสนอ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  20 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า  หนังสือจากส่วนราชการ 
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์  และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของสหกรณ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว  

ข้อ  21 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร   
เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนนิการและที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ในการประชุมประจ าเดือน 

(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่า   

มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ค าส่ัง  ประกาศ  หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  
หรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทันที   

ให้จัดส่งส าเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จังหวดั  
หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว  

ข้อ  22 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกต  และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย   
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ข้อ  23 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 

ส่วนที ่ 2 
หน้าทีข่องสหกรณ์ต่อผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  24 ให้สหกรณ์ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  25 ให้สหกรณ์มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก  ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าชี้แจง   

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน  และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือให้การด าเนินกิจการ 
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  5 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
 

ข้อ  26 ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
ดังนี้ 

(1) ความซื่อสัตย์  ผู้ตรวจสอบกิจการจะตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ให้เกดิความไวว้างใจ  และท าให้
สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า  รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีส านึกรับผิดชอบ 
  (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่

ระเบียบนี้ก าหนด   
  (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสีย  

ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
  (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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(2) ความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์  โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง   
ไม่ล าเอียง  และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ  หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล  
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิน
อย่างเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 

 (2.2) ไม่เรียกร้อง  ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับสหกรณ์ 

 (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 

(3) การรักษาความลับ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่   
ที่ก าหนด  เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง   

 (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่   
 (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ  

ข้อบังคับของสหกรณ์   
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจการ  โดยต้องพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความช านาญของตนอย่างต่อเนื่อง 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  27 ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดเร่ืองการตรวจสอบกิจการไว้ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ  28 ผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่ไม่มี
คุณสมบัติตามข้อ  7  วรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไปได้  
จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

โอภาส  ทองยงค ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่ ปฏิบัตกิารแทน 
นายทะเบียนสหกรณ ์

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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กฎกระทรวง 

การด าเนนิงานและการก ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 
พ.ศ  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
และมาตรา  ๘๙/๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๖)  (๙)  (๑๑)  และ  (๑๒)  และมาตรา  ๑๐๕  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“สหกรณ์อื่น”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ 
“ชุมนุมสหกรณ์”  หมายความว่า  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์   
“ผู้ให้บริการทางการเงิน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 

การเงิน  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย  หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งด าเนินการโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทบริหารสินทรัพย์   

“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น  แล้วแต่กรณี 
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสหกรณ์หรือผู้ให้บริการทางการเงินท าสัญญาให้มีอ านาจ 

ในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน   

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๓) บุคคลซึ่งตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง ากรรมการ  ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการทางการเงิน  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ให้ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งของตนในการด าเนินงานของสหกรณ์หรือผู้ให้บริการทางการเงิน   

“ที่ปรึกษาของสหกรณ์”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการให้ความเห็น 
หรือค าแนะน าแก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้  แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งรับจ้างท างานให้แก่สหกรณ์ 
โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค  หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน  เช่น   
ที่ปรึกษางานบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

“ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง”  หมายความวา่  บุคคลซึ่งมีความสัมพันธก์ับอกีบุคคลหนึง่ในลักษณะดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สมรส 
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
(๓) เป็นนิติบุคคลซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม   (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจในการจัดการ 

หรือควบคุม   
หมวด  ๑ 

การก าหนดขนาดของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ ๒ สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สหกรณ์ขนาดใหญ่  ได้แก่  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป   

และชุมนุมสหกรณ์ 
(๒) สหกรณ์ขนาดเล็ก  ได้แก่  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท 
ขนาดสินทรัพย์ของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง   ให้พิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ 

ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว   
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขนาดของสหกรณ์  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อชุมนุม

สหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียน 
(๒) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่    

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปี   

(๓) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ ากว่าขนาดที่ก าหนดให้เป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  และสหกรณ์นั้นยื่นค าร้องโดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศถอนชื่อ
สหกรณ์ดังกล่าวจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับเหตุผลและความจ าเป็น   
ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับค าร้อง   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๔ การประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่และการประกาศถอนชื่อออกจากการเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ  ๓  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้ประกาศรายชื่อ 
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง 

หมวด  ๒ 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

และคุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผูจ้ัดการ 
 
 

ข้อ ๕ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๑/๑  ให้คณะกรรมการ 
ของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย   

(๑) ก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

(๒) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ   
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

(๓) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ   ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อย 
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบัติการ  รวมทั้งจัดให้มี 
การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ 
ดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(๔) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และด าเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๕) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(๖) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว  

และมีกระบวนการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ  
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(๗) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก  การลงทุน  การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและ
สถาบันการเงิน  และการค้ าประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

(๘) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น 
(๙) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์   โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๑๐) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑๑) ปฏิบัติตามและก ากับดูแลสหกรณ์ให้ด า เนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การจัดส่งข้อมูลและรายงานตาม   (๑๐)  นายทะเบียนสหกรณ์จะก าหนดให้ด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ 
และรับผิดชอบการด าเนินการเฉพาะด้าน   ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง   
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น 

ข้อ ๗ สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง   
หรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน  เพื่อจัดท า
นโยบายและแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   รวมทั้งดูแลและ
จัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ตามที่ก าหนด 
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น 

ข้อ ๘ สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  
เศรษฐศาสตร์  หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด   

สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึง่
อย่างน้อยหนึ่งคน  และสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้งมกีรรมการซึง่เปน็ผู้มีคณุวุฒหิรือผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยสามคน   

ข้อ ๙ นอกจากลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๒  แล้ว  กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  
หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล  แล้วแต่กรณี 

(๒) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ  อันผิดกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๔) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน   เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ 
ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง   

(๕) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  หรือ 
เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  แล้วแต่กรณี 

(๖) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

(๗) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ จัดการ 
ของสหกรณ์ขนาดใหญ่ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๒  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้  และ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง   

ให้สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   และเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ   
ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติ
หน้าที่และพ้นจากต าแหน่งทันที   

(๒) มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที   
หมวด  ๓ 

การด ารงเงนิกองทนุของชุมนุมสหกรณ ์
 
 

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) ร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 
(๒) ทุนส ารอง 
ข้อ ๑๓ ให้ชุมนุมสหกรณ์ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบห้า    

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔

109

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2564



(๑) การค านวณเงินกองทุนให้น ารายการทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้วตามข้อ   ๑๒  (๑)  รวมกับ 
ทุนส ารองตามข้อ  ๑๒  (๒)  แต่ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด  
ให้น ามาหักออกด้วย 

(๒) การค านวณสินทรัพย์  ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน  ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาล 
และเงินสด  โดยใช้มูลค่าตามบัญชี  ณ  วันที่ค านวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์  หักเงินส ารอง 
ที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์นั้น   

หมวด  ๔ 
การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการประชุมใหญ่  นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว  สหกรณ์
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  และ 
ท่ีปรึกษาของสหกรณ์  ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 

(๒) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี  การถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษ 
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ   
ถูกด าเนินคดี  ถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก   

(๓) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
(๔) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕ ให้สหกรณ์จัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด 
ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามวรรคหนึ่ง   ให้สหกรณ์ขนาดเล็กจัดท า

อย่างน้อยทุกหกเดือน  และสหกรณ์ขนาดใหญ่จัดท าทุกเดือน 
ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดท าตามวรรคหนึ่ง   โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง 

ข้อ ๑๖ ให้สหกรณ์จัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามข้อ   ๑๕   ให้แก ่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักภายในระยะเวลาที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถ 
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้จัดส่งโดยวิธีอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ 
ก าหนด 
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ข้อ ๑๗ ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร
จะต้องปรับปรุงข้อมูลในรายการดังกล่าว  หรือข้อมูลในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ให้สหกรณ์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
ตามข้อ  ๑๕  หรือได้จัดส่งตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้ระบุข้อความว่า  “ฉบับปรับปรุง”  ไว้ตรงกลางด้านบนสุด
ของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงนั้น  และให้สหกรณ์นั้นเผยแพร่รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้ปรับปรุงแล้วและจัดส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
เพิ่มเติม   

(๒) ในกรณีที่ข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ยังไม่ ได้ผ่าน 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ให้ระบุข้อความว่า  “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่าน 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์”  ไว้ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘ เพ่ือป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ 
ถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดพิเศษและ
ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้กู้กับสมาชิกอื่น 

(๒) การท าธุรกรรมกับกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์  
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็น 
การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(๓) การจ่ายเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ  
ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ   

(๔) การขาย  ให้  หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ  แก่กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   และการรับซื้อ  หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ   
จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องเป็นการด าเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น   
โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชี 
ของทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบ 
ก่อนด าเนินการดังกล่าว 

(๕) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก  ห้ามกรรมการซึ่งขอสินเชื่อ
หรือกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว   
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(๖) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่สหกรณ์อื่น  ห้ามกรรมการซึ่งเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

ข้อ ๑๙ สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ 
อย่างสะดวก  โดยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง  วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน  และระยะเวลา
ในการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียนนั้น  รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและแจ้งความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 

การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง   ต้องด าเนินการด้วยความเป็นธรรม   
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมในแต่ละกรณี  รวมทั้งเหตุปัจจัยทั้งหมดด้วย 

ข้อ ๒๐ ให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยส าหรับน าไปใช้กับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอันมีลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   

(๒) ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน  
เหมาะสม  รวดเร็ว  และเป็นธรรม   

(๓) แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยเป็นระยะ   
รวมทั้งก าหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณาให้เป็นธรรม  โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาด 
จากระบบงานหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น   

การจัดท าหรือแก้ไขมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกตามวรรคหนึ่ง   
ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และเปิดเผยมาตรการดังกล่าวโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้เปิดเผยมาตรการนั้น  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขา 
ของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง   

ข้อ ๒๑ สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินและเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ในกรณ ี
ที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้    
ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง   

ข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง   ต้องมีการแสดงเงื่อนไข   
สิทธิประโยชน์  และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและชัดเจนเพ่ือการตัดสินใจของสมาชิกใน 
การเลือกใช้บริการทางการเงินของสหกรณ์   

้หนา   ๕๐
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ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย   เว้นแต่เป็นของก านัล 
แก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไข  
ซึ่งสหกรณ์ก าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวด  ๕ 
การบญัชแีละการรายงานขอ้มูล 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและงบการเงิน  และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์   ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด   

ข้อ ๒๕ ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(๒) งบก าไรขาดทุน 
(๓) งบทดลอง 
(๔) การลงทุนในหลักทรัพย์ 
(๕) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน 
(๖) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน 
(๗) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(๘) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(๙) รายงานการก่อหนี้ 

(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
(๑๑) รายงานการสอบทานหนี้ 
(๑๒) การด ารงเงินกองทุน   
(๑๓) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม   
(๑๔) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
แบบรายงานและวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ  ๒  (๑)  ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๕๑
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ข้อ ๒๗ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๔)  หรือ  (๕)  ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้
จนกว่าจะครบวาระหรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง   

ข้อ ๒๘ ให้สหกรณ์ด าเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ  ๘  ภายใน 
หกเดือนนับแต่วันที่สหกรณ์นั้นมีคณะกรรมการชุดใหม่  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๙ ชุมนุมสหกรณ์ใดที่ด ารงเงินกองทุนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๓๐ สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ตามข้อ  ๑๕  ได้  ให้สหกรณ์ดังกล่าวด าเนินการปรับปรุงระบบการท าบัญชีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด  เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๑๕  
ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือ
ระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปฏิบัติราชการแทน  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๙/๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๖)  (๙)  
(๑๑)  และ  (๑๒)  และมาตรา  ๑๐๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเร่ืองการก าหนดขนาดของสหกรณ์  การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามอ่ืนของกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ   การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  การด ารงเงินกองทุน  การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  การจัดท าบัญชี  การจัดท าและ 
การเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และการจัดเก็บและรายงานข้อมูล  เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๕๓
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยขัน้ตอน  วธิีการ  ด าเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

และการยื่นอทุธรณ์ของสมาชิก  กรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ มมีติให้พ้นจากสมาชกิภาพ   
พ.ศ.  2564 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์ที่ก าหนดข้อบังคับให้ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจถอดถอน
คณะกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และสมาชิกมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่    
ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิก  แต่ไม่ได้ก าหนดวิธีด าเนินการ  
ที่เปิดโอกาสให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  ระหว่างผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา  และไม่ได้ก าหนดให้มี
คนกลางผู้ใดในการด าเนินการ  รวมท้ังมีสหกรณ์หลายแห่งไม่ได้ก าหนดในข้อบังคับให้รับบทบัญญัติ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ค าสั่ง  หรือค าแนะน า  และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับจึงเกิดปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามข้อบังคับ  ดังนั้น   
เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือช่องทางที่เป็นธรรมทุกฝ่าย  ลดปัญหาข้อขัดแย้งหรือเรื่องร้องเรียน  
และเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  (8)  ประกอบมาตรา  105  มาตรา  37  และมาตรา  44  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยขั้นตอน  วิธีการ  
ด าเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก  
กรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  ข้อแนะน าวิธีด าเนินการเกี่ยวกับ  

การถอดถอนคณะกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก   
กรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2543 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอ านาจในการตีความ  และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ  

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 เพื่อให้สหกรณ์ด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่เกิดข้อขัดข้อง   

ในการด าเนินการตามข้อบังคับ  กรณีสหกรณ์ใดที่ได้ก าหนดแนวทางตามระเบียบนี้หรือเรื่องอื่นใดไว้ในข้อบังคับ
ไว้แล้ว  ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  แต่กรณีสหกรณ์ใดไม่ได้ก าหนด

้หนา   ๓
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แนวทางตามระเบียบนี้และเรื่องอื่นใดไว้ในข้อบังคับ  ให้รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
ตลอดจนค าแนะน า  ค าสั่ง  และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับด้วย 

หมวด  1 
การถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ ์

 
 

ข้อ 7 ที่ประชุมใหญ่อาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้  
เมื่อมีเหตุปัจจัย  ดังนี้ 

(1) กระท าโดยทุจริตต่อหน้าที่ 
(2) จงใจกระท าการใดโดยผิดกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบสหกรณ์  กระท า  หรือละเว้นกระท า  

โดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(3) กระท าการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์ 
(4) กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์หรือกิจการของสหกรณ์ 
ข้อ 8 การยื่นข้อกล่าวหา   
  ผู้ใดกล่าวหาว่าคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการของสหกรณ์กระท าการ 

ตามข้อ  7  และสมควรให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาถอดถอนออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นหนังสือขอถอดถอน  
พร้อมส าเนาเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นต่อผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 9 การด าเนินการก่อนการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ 
(1) เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ได้รับหนังสือแล้ว  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการ

หรือกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  ที่ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือให้ชี้แจงข้อกล่าวหา  ภายใน  5  วัน   
นับแต่วันที่  รับข้อกล่าวหา  พร้อมทั้งส าเนาให้สหกรณ์ทราบด้วย 

(2) คณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกกล่าวหาต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
พร้อมแสดงพยานหลักฐานส่งให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่รับแจ้ง  
ข้อกล่าวหาจากผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ได้รับค าชี้แจงข้อกล่าวหาแล้ว  ต้องแจ้งค าชี้แจงนั้น 
ให้ผู้กล่าวหาทราบ  ภายใน  5  วัน  นับแต่วันรับค าชี้แจง 

(4) ถ้าผู้กล่าวหาไม่พอใจ  ค าช้ีแจงของคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ที่ถูกกล่าวหา  หรือไม่ได้รับค าชี้แจงมาภายใน  30  วัน  นับแต่วันยื่นข้อกล่าวหา  และจะด าเนินการ 
ถอดถอนต่อไป  ผู้กล่าวหาต้องให้สมาชิกร่วมลงชื่อกันตามข้อบังคับสหกรณ์หรือกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการของสหกรณ์   

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน  30  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ   

้หนา   ๔
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(5) กรณีสหกรณ์ได้ก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีไว้ก่อนแล้ว  ภายใน  60  วัน  นับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือร้องขอ  จะไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ต้องก าหนดวาระการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไว้ในระเบียบวาระ 
การประชุมใหญ่สามัญนั้นด้วย 

 หากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่ก าหนดวาระการถอดถอนตามค าร้องขอ   
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถน าเรื่องการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ไปพิจารณาในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  โดยสามารถน าเสนอเรื่องการถอดถอนดังกล่าวเป็นวาระแรก
ของการประชุม 

ข้อ 10 วิธีพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ 
(1) เมื่อถึงวาระการพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์   

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานการพิจารณา  โดยเสนอข้อกล่าวหาตามที่ผู้กล่าวหาได้ยื่นหนังสือ 
และพยานหลักฐานไว้ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ  และเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหาแถลงสนับสนุนข้อกล่าวหา
ของตนต่อที่ประชุมใหญ่ได้  1  ครั้ง  หลังจากนั้นผู้ตรวจสอบกิจการต้องน าค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  
แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่  และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแถลงสนับสนุนแก้ข้อกล่าวหาของตนได้  1  ครั้ง  
เช่นกัน 

 การแถลงข้อกล่าวหา  ห้ามไม่ให้ผู้กล่าวหาแถลงตั้งข้อกล่าวหาเป็นประเด็นใหม่อีก 
(2) เมื่อที่ประชุมใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาและค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  หากผู้เข้าประชุมใหญ่

คนใดมีข้อสงสัยประเด็นใด  ย่อมมีสิทธิอภิปรายซักถามผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาได้ 
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  เมื่อเห็นว่าที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งจาก   

ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหามากพอสมควรแล้ว  ก็ให้ปิดการอภิปราย  และให้ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงมติ  
ถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคลแล้วแต่กรณี  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่  
เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

หมวด  2 
การยื่นอทุธรณ์ของสมาชกิ  กรณีคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์  มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

 
 

ข้อ 11 สมาชิกที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติให้ออกจากสหกรณ์  อาจยื่นอุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ได้  โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน  60  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้ออกจากสหกรณ์ 

  หนังสืออุทธรณ์ต้องมีรายละเอียดอันแสดงได้ว่าตนถูกให้พ้นจากสมาชิกภาพ
โดยไม่เป็นธรรมอย่างไร  และข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอย่างไร  ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเรยีกผู้อุทธรณ ์
มาให้ค าชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้ 

้หนา   ๕
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ข้อ 12 เมื่อมีสมาชิกยื่นหนังสืออุทธรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทราบ  และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องก าหนดวาระการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของสมาชิกไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป 

  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่ก าหนดวาระ  ให้ถือเอาวาระอื่น ๆ  เป็นวาระ
การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสมาชิก 

ข้อ 13 วิธีพิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสมาชิก  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอหนังสือ
อุทธรณ์ของสมาชิกให้ที่ประชมุใหญ่พิจารณา  ผู้เข้าประชุมใหญ่ย่อมมีสิทธอิภิปรายซกัถามข้อเท็จจรงิจาก
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  และผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อที่ประชุมใหญ่หมดประเด็นซักถามแล้ว  
ให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์

้หนา   ๖
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้บังคบัเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

และคณะอนุกรรมการการลงทุน  พ.ศ.  2564 
 
 

ด้วยกฎกระทรวง  การด าเนินงานและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   
พ.ศ.  2564  ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  โดยหมวด  2  ข้อ  6  และข้อ  7   
ซึ่งก าหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  และสหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุน 
มากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารองหรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาทให้แต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการการลงทุนและคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะนี้   ให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคับ  ซึ่งสหกรณ์หลายแห่งยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบงัคบั 
ได้ทันที  จึงอาจท าให้เกิดข้อขัดข้องในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ได้ 

เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการก าหนดข้อบังคับเก่ียวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะอนุกรรมการการลงทุนที่นายทะเบียนสหกรณ์จะให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียนข้อบังคับ    
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  (8)  มาตรา  37  มาตรา  44  และมาตรา  105   
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  นายทะเบียนสหกรณ์จึงก าหนดระเบียบไว้   
ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือค าแนะน าอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน   
“สหกรณ์ขนาดใหญ่”  หมายความว่า  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป

และชุมนุมสหกรณ์ 
“สหกรณ์ขนาดเล็ก”  หมายความว่า  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท 
“การลงทุน”  หมายความว่า  สหกรณ์น าเงินไปลงทุนตามความในมาตรา  62  (3) - (7)   

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542 
ข้อ 5 รายการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ที่จะก าหนดในข้อบังคับ  ให้ก าหนด

รายการเป็นไปตามกรอบแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้  
รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่จะให้ความเห็นชอบรับจดทะเบียนข้อบังคับเพ่ิมเติมในแต่ละรายการ  ดังนี้ 

้หนา   ๗
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(1) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน 
 (1.1) คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการด าเนินการ    

หรืออาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ   โดยมีจ านวน 
อนุกรรมการตั้งแต่  3  คนขึ้นไป  มีต าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้น 
เป็นอนุกรรมการ  และเพ่ือให้คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
อนุกรรมการทั้งสองคณะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 (1.2) การประชุมคณะอนุกรรมการให้ประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ  หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย  โดยให้ประธานหรือเลขานุการนัดเรียกประชุม  และต้องมีอนุกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนอนุกรรมการจึงจะเป็นองค์ประชุม   และให้รายงานผล 
การปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบหรือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป  และให้รายงาน
ต่อที่ประชุมใหญ่ทราบหรืออนุมัติ  โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจ าปี 

(2) อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน 
 (2.1) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา  วิเคราะห์   

และก าหนดนโยบาย  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย  ด้านสินเชื่อ  การลงทุน  สภาพคล่อง   
ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์  ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล  ประเมินผล   
ติดตาม  ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้กระบวนการบริหาร  
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และอ านาจหน้าที่อื่น ๆ  ที่ข้อบังคับก าหนด  และตามที่ 
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 (2.2) คณะอนุกรรมการการลงทุน  มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา  วิเคราะห์  และก าหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม  
ก ากับดูแล  ติดตามผลให้เป็นไปตามแผน  ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน  และอ านาจ
หน้าที่อื่น ๆ  ที่ข้อบังคับก าหนด  และตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

ข้อ 6 ข้อบังคับสหกรณ์ใดที่ได้รับจดทะเบียนไปแล้วและขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้สหกรณ์
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในคราวประชุมใหญข่องสหกรณ์ที่จะมีขึน้ในครั้งแรกถัดจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บงัคบั  
กรณีสหกรณ์ใดก าหนดให้มีการประชุมใหญ่ไว้ก่อนแล้ว  และวันที่ก าหนดนั้นมีระยะเวลาไม่เกิน  30  วัน  
นับจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หรือมีเหตุอันไม่อาจด าเนนิการให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเตมิ
ข้อบังคับได้ทัน  ให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ครั้งถัดไปได้   

ข้อ 7 สหกรณ์ใดที่ต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   และ
คณะอนุกรรมการการลงทุนตามกฎกระทรวง  การด าเนินงานและก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ.  2564  ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในข้อบังคับแต่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ให้น าความตามระเบียบนี้และรายการตามกรอบ 

้หนา   ๘
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แนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  ถือใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับไปพลางก่อน 
โดยอนุโลม 

ข้อ 8 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ข้อบังคับสหกรณ์ใดที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการอื่น
หรือคณะอนุกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  เช่นเดียวกับความตามระเบียบนี้เป็นอย่างน้อย  
แต่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือใช้บังคับต่อไปได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์

้หนา   ๙
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