
  
 
 
 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักสวนตําบลนครสวรรค  จํากัด 
พ.ศ. 2554 

 
 

ตามมติของที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค   จํากัด 
เม่ือวันที ่13  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและ 
ใหใชขอบังคับฉบับน้ีแทนซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี ้
 

ขอบังคับน้ีเรียกวา “ ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด  
พ.ศ. 2554 ” 

ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน ใหยกเลิก
ขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับนับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช 
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ขอบังคับ 
 

สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค  จํากัด 
พ.ศ. 2554 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน  
ช่ือ สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค    จํากัด 
 
ประเภท สหกรณออมทรัพย 
 
ที่ต้ังสํานักงานเลขท่ี 558 / 209 - 210  หมูที ่  9  ตําบลนครสวรรคตก 
                   อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  

  
สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจงให

นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่สํานักงาน
ของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และท่ีวาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 
       ตราของสหกรณ       ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี ้

                                            สัญลักษณรูปสิงหบนเกลียวเชือกนี้หมายถึง “ การรวมตัวกัน 
                 ของพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อเปนหลักในการสรางประโยชน 
                 รวมกัน “    
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  2 
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2. วัตถุประสงค   สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ   รวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก 
(5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร  

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 
ดังตอไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(7) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ 
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด 
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
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(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล
อ่ืนใด 

(15) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน  รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชา  เชาซื้อ
หรือใหเชาซ้ือ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ  ขายหรือจําหนาย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานํา
หรือรับจํานํา  ดวยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ 4. ท่ีมาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน  ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

หุน 
ขอ 5. การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6. การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา  ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะ
ขอซ้ือหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการแตจํานวนหุน
ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวท้ังหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบ            

ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 
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ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้น   
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน  
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน    สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา……-….....เดือน
หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 200,000.00 บาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน จะงด
ชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะ 
กรรมการดําเนินการ 

ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด  4 
การดําเนินงาน 

ขอ 10. การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 
ขอ 11. การใหเงินกู      เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับ
นี้และตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู   ประเภทและจํากัดแหงเงินกู     
หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู  
การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณท่ีกําหนดไว 

ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่
ใหเงินกูนั้น 

ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี ้
(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  และมี

ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ 
สหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้  ตลอดจน
เง่ือนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14. ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
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ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง  
พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ  
เรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและผูกู 

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง  ๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหนี้นั้น

โดยสิ้นเชิงได  เมื่อผูค้ําประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือน
จนครบจํานวนเงินกู  แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น  ๆ

ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน    ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2)  จะตองแจงเปนหนังสือให  สหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่

กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ  และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด  ภายใต
กฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน    ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ    
เห็นสมควร  ท้ังนี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
ขอ 20. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมอืชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ            

อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 
หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซ่ึงสหกรณเปน        

ผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือ
รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผูจัดการ   รวมเปนสองคน 

การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนนี้จะตองลงลายมือ
ชื่อของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสาร
การเงินของสหกรณนั้น   ตองประทับตราของสหกรณ  (ถาม)ี  เปนสําคัญดวย 

ขอ 21. การเงินของสหกรณ    การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ทั้งนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ    ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที ่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไม
เก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น  
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ
ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันที ่31 ธันวาคม  ของทุกป 

ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญช ี

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
ดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
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อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน  สมุดรายงาน
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแต  
วันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน  
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจากจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซึ่ง 
นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่  หรือเชิญสมาชิก
ของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน  
หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ท้ังนี้  ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 
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กําไรสุทธิประจําป 
ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เมื่อส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหา
ของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น     ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี ้

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
                    (2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป
ตามมติท่ีประชุมใหญ เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น  

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรอืนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันส้ินปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ 
(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละ

สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
(8) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ  (ถาม)ี  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ทุนสํารอง 
ขอ 29. ท่ีมาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรพัยสินนั้น
เปนทุนสํารองของสหกรณ 

อนึ่ง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ   
ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
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กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28 
หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวน 
ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี     
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ 31. สมาชิก     สมาชิกสหกรณนี้คือ 
(1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณและไดชําระ    

คาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได

ชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
(3)   เปนพนักงานสวนตําบล หรือลูกจางประจํา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
     ท่ีอยูภายในเขตจังหวัดนครสวรรค   หรือเปนพนักงานสวนตําบลที่เปนสมาชิก 
      สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค  จํากัด  และไดโอนยายไป 
      สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการอ่ืน    หรือเปนเจาหนาที ่
      สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค จํากัด  
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก   ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน
ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37)  ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวโดยตองมี       
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวาปลัดอบต.  หรือ ปลัดเทศบาล  คนหนึ่งรับรอง  แตถาผูสมัครเปน
ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาปลัดอบต. หรือ ปลัดเทศบาล  ก็ไมตองมีผูรับรอง 
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เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ี

กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรบัเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน  แลวเสนอเรื่อง  การรับ
สมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัครรองขอก็ให  
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก    
ในกรณีดังวานี ้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  
คนละ   50   บาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 35. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน    เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้
(1) เขาประชุมใหญ  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลอืกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิก  มีดังนี ้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เขาประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกที่ยาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน  และประสงคจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิก
ไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน
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และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน  
เงินกู  และเงินฝาก  (ถามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน     สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (3)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ      เมื่อไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดใน ขอ 33  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ท้ังนี้  เมื่อสหกรณท่ีตนเปนสมาชกิ
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น  ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38. การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ  สัญชาติ  และท่ีอยู    สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ   ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปล่ียนแปลง 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 
 ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปน
หลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจายคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืน
ใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมย่ืน
คําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  
เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งส้ิน 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ    ภายใตขอบังคับขอ 44 สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะ

เหตุใด ๆ  ดังตอไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ       สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความใน
วรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     ท้ังนี้โดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี ้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง  ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะ

กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 15 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
หรือ  ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และ
ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูท้ังหมดใน
ขณะนั้นแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนท่ีสุด 

ขอ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง   ใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถาม)ี  ซึ่งเก่ียวของเสนอท่ีประชุมกลุมทราบ
โดยเร็ว 

ขอ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิกที่
โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (3)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตายหรือ
เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก 
สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมือ่มีหนี้สินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวา
นั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน
ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและ 
เงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  
สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาด
จากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได
โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผอนผันเปนพิเศษ 
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  40 (4)    สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับฝาก  
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล  
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงิน  
ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก      
ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแก
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแลวนํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุน
ทั้งส้ินเปนฐานในการคํานวณ 
             เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมลูคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ      
5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 
ขอ 47. กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  กิจกรรม

ของท่ีประชุมกลุม  การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนง  และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ 
ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 49. สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ หรือพนักงานจางทั่วไป หรือพนักงานจางตาม

ภารกิจ ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล หรือในสังกัดเทศบาลท่ียกฐานะมาจากองคการบริหารสวนตําบล ท่ีอยู
ภายในจังหวัดนครสวรรค    

(3) เปนผูท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ        ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง    เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 50 ท้ังเห็นเปนการสมควร
แลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได  และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 52. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ        ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ    จะ
เรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) สมาชิกสมทบจะกูเงินจากสหกรณไดไมเกิน รอยละ 90 ของทุนเรือนท่ีชําระแลว 
(2)   จะใชสิทธิ  หนาที่  เพื่อลงมติใด ๆ ในการประชุมของสหกรณไมได 
(3)   สมาชิกสมทบจะนับชื่อเปนองคประชุมใด ๆ ของสหกรณไมได 
(4)   เปนกรรมการสหกรณไมได 
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 (ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 
  

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ

ใด ๆ ดังตอไปนี ้
(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 55. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได  
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ
ใด ๆ ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ    ไมวาโดย

ประการใด ๆ 
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ขอ 57. การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดย
มอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณ  
จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ  
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน      
มาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตาม
ขอกําหนดในขอ  59  และขอ  60 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน       ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณท้ังสิ้น 

ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณ    
ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืน
ทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีที่ออก
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
นั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  54 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก  
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย     
ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน  
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน   
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตปท่ีออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน  
ภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจาย
คืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแลวนํามาเฉล่ียโดย
ใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5     
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 60. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 59  นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 61. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก      ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 62. การประชุมใหญสามัญ         ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอย   
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 21 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 63. การประชุมใหญวิสามัญ     คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของจํานวน
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือ  
ผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือ
ชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได และใหคณะ 
กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ
เจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวา 1,000 คน  ใหการ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 65. การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 
(2) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทนกลุมแจง
รายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก  โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คน
ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน  ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน    ใน
จํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง    โดยใหนับรวมอยูในจํานวน
ผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกต้ังได   

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 
ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ     ถายังไมมีการเลือกตั้ง

ผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 66. การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอท่ีประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุมซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 22 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 67. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา
ดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน  ผูแทน
สมาชิกท้ังหมด ก็ใหท่ีประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง และใหผูแทนสมาชิก
ที่ไดรับเลือกตัง้อยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

ขอ 68. การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วันเวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถา
การประชุมนั้นเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ    การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะ
เปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณ
ได  แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 70. การนัดประชุมใหญคร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่งภายในสบิสี่วันนับแตวันที่นัด 

ประชุมใหญคร้ังแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี ้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 69 วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 

ขอ 71. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ      ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 23 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ
ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 
(9) กําหนดคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ  

กรรมการอ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที่

สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน 

สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญช ี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอีก 10 คน   ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบ    
โดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่
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(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที ่

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง 

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี ้

ขอ 73. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเมือ่ตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมายขอบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณ ี
(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
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(ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
(2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
ขอ 74. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวา
เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุด
ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม   แตตองไมเกินหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันครบวาระ 

กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได   แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหม

อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 75. คณะผูจัดตั้งสหกรณ      เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมี    
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญ   
คร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ   จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวนัท่ีไดรับเลือกต้ัง 

ขอ 76. การพนจากตําแหนง   กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด   
ดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอที่

ประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี ้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 
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(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนนิการพนจากตําแหนงท้ังคณะ  ใหท่ีประชุมใหญ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ขอ 77. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 76 (7) )  ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง    แตถาใน
เวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะ
ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้นเปน
ตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมี
การเลือกต้ังใหม 

กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 78. การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 
ของ สหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 79. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ    
กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ 
สหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(6) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังหรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ       ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน 
(11) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   

ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาที่สหกรณ   ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ  

สมาชิกและผูแทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมใหญ      และ

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน ซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการ
นั้นกําหนดไว 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 28 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(19) ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน
ฐานะสวนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสียผลประโยชน
ของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญช ี หรือ  กิจการ  หรือ
ฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญช ี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  
คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 
ขอ 81. คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  

จากคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ  จํานวน 5 คน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง   
คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

ขอ 82. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ
คําส่ัง  ของสหกรณ   ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 29 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญช ี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน
สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

ขอ 83. คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู จากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง    
นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้ง         
คณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเปนอยาง
นอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม     
คราวถัดไป 

ขอ 84. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 30 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี  ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ

หนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือ
เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ 85. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ  จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 86. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณใน
สวนท่ีเก่ียวของ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเก่ียวกับลักษณะ  ประโยชนรวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 31 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังในและนอก
ประเทศ  เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม 

ขอ 87. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ  โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 88. ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
คนหนึ่งขึ้นเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในท่ีประชุม  ถา
ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี  เปนประธานในท่ีประชุมตามลําดับ
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปน
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีที่ท่ีประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรืออยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
ขอ 89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน

ที่ประชุมใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได 

ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได 

 

 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 32 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 90. การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 
ในท่ีประชุมใหญ   หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ 
(3) การควบสหกรณ 
(4) การแยกสหกรณ 

รายงานการประชุม 

ขอ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมอืชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อ่ืน ๆ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ 

ขอ 92. การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดย
ตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนดไวใน   
ขอ 94  เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก   การแตงตั้งหรือจาง   การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ       และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ 

ขอ  93.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ          สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลา
หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 
 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 33 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 94. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการท่ัวไป  
และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวน
การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรบัฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู  ใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม

กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ 
(7) รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
(8) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน  

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงิน
ไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(9) รับผดิชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

(10) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(11) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ 

(14) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(15) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 34 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(16) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพยสินตาง ๆ  ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการกําหนด 
(19) ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน

ฐานะสวนตัว 
(20) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยด ี

ขอ  95. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหต ุ
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ

กําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ

หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน   หรือไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

ขอ  96. การลาออก   ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบวัน 
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา      
การลาออกนั้น   การยับย้ังการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ  97. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงต้ังผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยได ให 
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
แตตองไมเกิน  5  ป 

 
 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 35 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ  98.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงต้ังใหผูใด 
ดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือผูชวย   
ผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 99. การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ
ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

ขอ  100. เจาหนาที่ของสหกรณ      นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อ่ืน ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  72 (1) 
(2) (3) (4) ท้ังนี้   ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

หมวด  11 
ท่ีปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 101. ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์     คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน เพื่อให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ  102.  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณเปนการประจําป   จํานวน 3 คน    

ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน           
ผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ  103.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกต้ังซ้ํา 

 

 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 36 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ  104.  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ       ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ   
การดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน   
ทั้งปวงของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ  เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ  
และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ   
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง     
แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ       
หรือกิจการอ่ืน ๆ    เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข      
โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

ขอ 105.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ  
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย   
อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

 

 

 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 37 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หมวด  12 
การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

ขอ  106.  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก

พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการ 
มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นให 
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม     แตถาสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสบิวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น   พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ      
ที่มีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชกิทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน   
แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ
กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไข
ขอความนั้น   แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ     
คําส่ังใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช  และใหผูเก่ียวของถือปฏิบัต ิ

หมวด 13 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  107.  ระเบียบของสหกรณ      ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ      
รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 38 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(9) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ     

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะ 

ใชบังคับได     สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ  108.  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 107 (3)  (4)  แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี   
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข   หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ  109.  การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา
นั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ  110.  ทรัพยสินของสหกรณ    การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท    และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ  111.  การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก   เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบ้ียและชําระหนี้สิน
อ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ   ดังตอไปนี ้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ  28 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหาได  
ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  28 (4)  ในปนั้น 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 39 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ     
ของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน    
สามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ  112.  ในกรณีที่ขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน
สวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 113. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบ มติ คําสั่ง ซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้
ถือใช   และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม 

ขอ 114. สมาชิกเดิมที่เปนสมาชิกอยูกอนหนานี้   หากยายสังกัดไปอยูหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน ใหคงสถานภาพการเปนสมาชิกตามเดิม โดยไมขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอท่ี 32    
 

 
    ลงช่ือ                                                   ประธานกรรมการ 
                    ( นายสรรเพชร       อินทรโชต ิ) 
 
 

    ลงช่ือ                                                   เลขานุการ 
                    ( นายบรรลือศักดิ์     ทองนอย ) 
 

เหตุผล   เพื่อใหสอดคลองกับ พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542   แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ,  เพื่อใหตรงกับความเปน
จริงในปจจุบัน และเพื่อใหคงสภาพการเปนสมาชิก ของสมาชิกเดิม ท่ีโอนยายไปหนวยงานราชการอ่ืน 
 

“ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง  4  ฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน”  
 
     ลงช่ือ                                                   ประธานกรรมการ 
                    ( นายสรรเพชร       อินทรโชต ิ) 
 
    ลงช่ือ                                                   เลขานุการ 
                    ( นายบรรลือศักดิ์     ทองนอย ) 
 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 40 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค จํากัด 

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2555 
 

         ************************* 
 

  ที่ประชุมใหญของ   สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลนครสวรรค   จํากัด   เมื่อวันที ่ 
26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณ 
ไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี ้
 

 ขอ  1.  ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด    
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555” 

 

 ขอ  2.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 

 ขอ  3.  ใหยกเลิกความตามที่กําหนด ใน  ขอ 1. แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบล
นครสวรรค  จํากัด  เลขทะเบียนขอบังคับที่  6000000305549  เสียทั้งหมด และใชความตอไปนี้แทน 

 

 “ขอ 1.  ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
          ช่ือ    สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 

ประเภท         สหกรณออมทรัพย 
ที่ต้ังสํานักงาน   เลขที่  558/209-210   หมู  9   ตําบลนครสวรรคตก  
                          อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
 

สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง 
ใหนายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ  และท่ีวาการอําเภอแหงทองที่สหกรณต้ังอยู
เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไป
ดวย 



~ ขอบังคับสหกรณ  หนา 41 
ประเภทสหกรณออมทรัพย 
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ตราของสหกรณ       ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี ้

                         
                                      สัญลักษณรูปสิงห  ในวงกลมนี้หมายถึง  “ การรวมตัว                    
                                       กันของขาราชการสวนทองถ่ิน  เพื่อเปนหลักในการ  
                                                               สรางประโยชนรวมกัน” 
 
 

  
 

    ลงชื่อ                                             ประธานกรรมการ
                     ( นายสรรเพชร   อินทรโชติ  ) 
 
    ลงช่ือ                                  เลขานุการ 
        ( นายบรรลือศักดิ ์  ทองนอย ) 
 
 

เหตุผล    เพื่อใหเปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญท่ีเปล่ียนชื่อเรียกพนักงานสวนตําบลเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
            
            “ขอรับรองวาขอบังคับท้ัง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” 
 
 
 

    ลงชื่อ                                    ประธานกรรมการ
                    ( นายสรรเพชร   อินทรโชต ิ ) 

 
    ลงช่ือ                                  เลขานุการ 
        ( นายบรรลือศักดิ ์  ทองนอย ) 
 


