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ข้อบังคบั 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
พ.ศ.  2549 

 
 

หมวด  1 
ช่ือ  ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน 

 ข้อ 1.  ช่ือ  ประเภทและทีต่ั้งส านักงาน 
   ช่ือ                                   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 

                                              KANCHANABURI TEACHERS SAVING AND CREDIT     
                                                          COOPERATIVE, LIMITED   
   ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์                              
   ทีต่ั้งส านักงาน เลขท่ี  245/1  ถนน  แสงชูโต  ต าบล  ปากแพรก        
     อ าเภอ  เมืองกาญจนบุรี    
     จงัหวดั  กาญจนบุรี      
 
 

 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ให้
นายทะเบียน  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไวท่ี้ส านกังาน
ของสหกรณ์เดิมส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีว่าการอ าเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย    
   
 ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงัน้ี 
             สัญลกัษณ์  เป็นรูปวงกลม  2  วงซอ้นกนั 
  วงนอก   วงนอก                 มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง  3  ซ.ม.  มีขอ้ความวา่ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั   

     วงใน   มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.8 ซ.ม.  มีรูปเจดีย ์ 3  องค ์
        และมีขอ้ความวา่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๐๕ 
 ความหมาย ประกอบดว้ย 

1.  ช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
2.  วนัท่ีก่อตั้งสหกรณ์ 
3.  สัญลกัษณ์ของจงัหวดักาญจนบุรี 
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หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

 ขอ้  2. วตัถุประสงค์  สหกรณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก  โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

  *(3) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ของสหกรณ์ 

  (4) จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  (5) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
  (6) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
  (7) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (8) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (9) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์ 
  (10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
  (11) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
  (12) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติก าหนด 
  (13) ด าเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
  (14) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (15) ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์
อ่ืน เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (16) กระท าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์ทธิครอบครอง กู ้ ยมื เช่าหรือให้เช่า เช่า
ซ้ือหรือใหเ้ช่าซ้ือ โอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง 
จ าน าหรือรับจ าน า  ดว้ยวธีิอ่ืนใด ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
  (17) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก 
 
*แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 



3 
 

 (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวชิาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอ่ืนใด 
 (19) ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ้  3. ทีม่าของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ออกหุน้ 

 *(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ของสหกรณ์ 

  (3) กูย้มืเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
  (4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 
ขอ้  4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
ขอ้  5.  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตาม
อตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

  เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน*หรือเงินทีจ่่ายควบกบัเงินเดือนหรือ
ค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึงเงินบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จ 
บ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

 *ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอตัราทีสู่งกว่าอตัราทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

หรือจะขอซ้ือหุ้นเพิม่ขึน้อีกเม่ือใดกย่็อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกนิหน่ึงในห้าของหุ้นทีช่ าระแล้วทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างทีต่นเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

 *สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ 

 *ในระหว่างทีส่มาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง  ห้ามมิให้เจ้าหนีข้องสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง

หรืออายดัค่าหุ้นของสมาชิกผู้น้ัน และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่า
หุ้นทีส่มาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนีท้ีส่มาชิกผูกพันต้องช าระหนีแ้ก่สหกรณ์ได้  และให้สหกรณ์มีฐานะเป็น
เจ้าหนีบุ้ริมสิทธิพเิศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 
 
*แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 
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 ขอ้  6.   การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ใหช้ าระโดยวธีิหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  สมาชิกนั้นตก
อยูใ่นพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนได ้  โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการ จะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลา ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้  7.    การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่  120  เดือน  หรือ
เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่  100,000  บาท  และไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  หรือ
ลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้  8.   ใบหุ้น  สหกรณ์จะออกใบหุน้ส าหรับหุน้หน่ึงหรือหลายหุน้ท่ีสมาชิกถือมอบใหส้มาชิกไว้
เป็นหลกัฐาน 
 ใบหุน้ของสมาชิกคนใดสูญหายหรือช ารุด และสมาชิกนั้นประสงคใ์หส้หกรณ์ฯ ออกใบหุน้ใหใ้หม่  
ใหย้ืน่ค  าร้องเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่สหกรณ์ฉบบั
ละ  5  บาท 
 อน่ึง  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์  เม่ือรับค่าหุน้คืนตอ้งเวนคืนใบหุ้นของสมาชิกนั้น  ใหแ้ก่
สหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ขอ้  9.   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

 ขอ้  10.  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืนไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก  ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การให้เงินกู้ 

 ขอ้  11.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ั้นอาจให้ไดแ้ก่ 
    (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
    (2) สหกรณ์อ่ืน 
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 การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้ก าหนดต่าง ๆ  เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวนิิจฉยัใหเ้งินกู ้  ประเภทและจ ากดัแห่งเงินกู ้ 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้  ล  าดบัแห่งการให้เงินกู ้  การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  การส่งเงินงวดช าระหน้ี
ส าหรับเงินกู ้  การควบคุมหลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้  12.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื่อ
การอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่งหมาย
ท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 ขอ้  13.  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
    (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน  และมี
ความประสงคข์อกูเ้งิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
    (2) เงินกูส้ามญั  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเพื่อการอนัจ าเป็น  
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
    (3) เงินกูพ้ิเศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
เงินกูพ้เิศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี  
ตลอดจนเง่ือนไขและวธีิการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  14.  ดอกเบีย้เงินกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกในอตัราตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  15.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมการใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการ  เห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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 ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย
ส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้  และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
    (1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
    (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
    (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  และผู ้
กูมิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    (4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน 
หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถ
ช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกูแ้ต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 
 ขอ้  16.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั  ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอโอนหรือยา้ย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้  32 (3)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์
ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  (เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยู่
ตามขอ้  44) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 ขอ้  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์ หรือสมาชิกจะ
ไดรั้บ 

การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกนั 

 ขอ้  18.  วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนั
ส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจาก  นายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือ
การค ้าประกนัส าหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 ขอ้  19.  การกู้ยืมหรือการค า้ประกนั  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  หรือตราสาร
การเงินหรือโดยวธีิอ่ืนใด  ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้  18 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 ขอ้  20.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนั
เก่ียวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
    (1) หนงัสือกูย้มืซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้มืตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้  การจ านองซ่ึง
สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ี้คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายกบัผูจ้ดัการรวมเป็นสองคน 
    (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง  นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1)  ขา้งบนน้ี
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

    *อน่ึง  ในหนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบส่ังจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและ

ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ัน  ต้องประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย ส าหรับเช็ค  ไม่ต้อง
ประทบัตราของสหกรณ์ 
 ขอ้ 21. การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูจ้ดัการ ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  22.  การบัญชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบญัชี และเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุอ่ืนท่ี
ไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุอ่ืนจะตอ้งมีบนัทึก
รายการนั้น  และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถว้น 

 *ในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง  ซ่ึงต้องมีรายการ

แสดงทรัพย์สิน  หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์  จัดท าบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

 *วนัส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด  ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกายน  ของทุกปี 

 
*แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ.  2553  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2553 
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 ขอ้  23.  การเสนองบดุลต่อทีป่ระชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล  ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ เสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่ดว้ยในคราวท่ีเสนองบดุล  และใหส่้งส าเนารายงานประจ าปีกบังบดุลไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง  ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั  
ระเบียบ และกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียม 
 ขอ้  24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน้  สมุดรายงาน
การประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 
 ใหส้หกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเกา้สิบวนันบั
แต่วนัท่ีจดทะเบียน 
 ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรคก่อนได ้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา
ท างาน  แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ นอกจาก
จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 

 ขอ้  25.  การตรวจสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยผูส้อบบญัชี
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ขอ้  26.  การก ากบัดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ
สหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนงัสือ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ  เจา้หนา้ท่ี  
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือใหส่้งเอกสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได ้ และมีอ านาจเขา้ไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์
ระหวา่งเวลาท างานของสหกรณ์ได ้
 ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกใหค้วามช่วยเหลือ  และใหค้  า
ช้ีแจงแก่ผูป้ฏิบติัการตามสมควร 
 ขอ้  27.  การส่งรายการหรือรายงาน  ใหส้หกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 
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ก าไรสุทธิประจ าปี 

 ขอ้  28.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชี และไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการสอบ
บญัชี ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ

ของก าไรสุทธิ *และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแต่

ต้องไม่เกนิร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ได ้ดงัต่อไปน้ี 
   (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิกและสมาชิกสมทบแต่ละคน  แต่ตอ้งไม่
เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง  ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบั
อตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็
ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 
  ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ใหถื้อวา่หุน้ท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบไดช้ าระต่อสหกรณ์
ภายในวนัท่ีหา้ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกและสมาชิก
สมทบช าระต่อสหกรณ์หลงัวนัท่ีหา้ของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
   (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี 
เวน้แต่สมาชิกท่ีผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใด มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น 
   (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
   (4) เป็นทุนรักษาอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยูใ่นวนัส้ินปีนั้น  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปัน
ผลตามหุน้ตาม (1) 
   (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม ทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
   (6) เป็นทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (7) เป็นทุนสวสัดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (8) เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
   (9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 

*แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 
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ทุนส ารอง 

 ขอ้  29.  ทีม่าแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้  28  แลว้  บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กใหมิ้ไดก้ าหนดวา่ใหใ้ชเ้พื่อการใด  ให้จดัสรรเงินอุดหนุน  หรือ
ทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
 อน่ึง  จ  านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนดอายคุวาม  
ก็ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรรตาม
ขอ้ 28 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี  
ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 ขอ้  30.  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งกนั
ไม่ได ้ หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้
 ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน  หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชี
ทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด  5 
สมาชิก 

 ขอ้  31.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ี  คือ 
    (1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และไดช้ าระ
ค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
    (2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และได้
ช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  32.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
    (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
    (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
    (3) ก. เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงศึกษาธิการประจ าจงัหวดั
กาญจนบุรี  หรือ 
     ข. เป็นสมาชิกท่ีเคยสังกดักระทรวงศึกษาธิการและโอนไปสังกดักระทรวง ทบวง 
กรมอ่ืน ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  หรือ 
     ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีส านกังานส่งเสริมสวสัดิการ และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรี และไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือ 
     ง. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าของสหกรณ์ 
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     *จ. เป็นเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างประจ าของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
  (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน 

  **(6) ไม่เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ไม่วาด้วยเหตุใด ๆ 

 ขอ้  33.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืน  ซ่ึงประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิก  ตามขอ้  37  ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้ง
มีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้สถานศึกษา หรือหวัหนา้หน่วยงานนั้นคนหน่ึง
รับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งหวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานก็ไม่
ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจวา่  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้  32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้  ก็ใหแ้จง้ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น  แลว้
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ ใหแ้จง้ใหผู้ส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิกทราบ  ผูส้มคัรอาจร้องขอต่อ คณะกรรมการด าเนินการภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีทราบ  เพื่อ
น าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัช้ีขาด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี  ให้
ถือเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ขอ้  34.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์  
คนละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ขอ้  35.  สิทธิหน้าทีใ่นฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก  
กบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะ
ถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
   สิทธิของสมาชิก  มีดงัน้ี 
   (1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
   (3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์
   (4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
   (5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์  
 

*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 

**แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ.  2558  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี   2  กมุภาพนัธ์  2558 
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      หน้าที่ของสมาชิก  มีดงัน้ี 
      (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
      (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
      (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
      (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
      (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรือง
และมัน่คง 
 ขอ้  36.  สมาชิกย้ายสังกดั  สมาชิกท่ียา้ย  หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็น
สมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการ  ไดมี้มติใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะ
ใหโ้อนเงินค่าหุน้  และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็
จะจดัการโอนเงินค่าหุน้  เงินกู ้  และเงินฝาก (ถา้มี) ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ให้ตามวธีิการท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  37.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ย หรือโอนมารับราชการ
ในสังกดัตามขอ้ 32 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์  เม่ือไดป้ฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในขอ้  33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้  35  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณ์ท่ีตน
เป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  38.  การเปลีย่นแปลงช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ และทีอ่ยู่ สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล 
สัญชาติและท่ีอยู ่ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 *ข้อ  39.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจท าหนังสือแต่งตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็น

ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน  หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ ก็ตอ้งท า
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
 
*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 
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 เม่ือสมาชิกตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาท่ีสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ท่ีไดต้ั้งไวห้รือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคล
ท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 45 วรรคแรก และขอ้  46 
 ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการ
ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
ไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั  ในกรณีผูมี้สิทธิรับ
เงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิก ไดจ้ดัท าให้
สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยูก่็ดี  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดี ใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบ
เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ้  40.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ  ดงัต่อไปน้ี 
    1 ตาย 
    2 ลาออก 
    3 เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    4 ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
    5 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32(3) โดยมีความผดิ 
    6 ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้  41.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั 
อาจลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ จึงใหถื้อวา่
ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็ให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได ้ แลว้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 
 ขอ้  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด  
ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
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    (2) ขาดช าระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ีโดย
มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
    (3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
    (4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่อง ใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    (5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
    (6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือ
จะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีความผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 
    (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์  
หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั  หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  แสดงตน
เป็นปฏิปักษห์รือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์  ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
    เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้น้ี และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้นแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
   สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบมติการใหอ้อก  ค าวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้
เป็นท่ีสุด 
 ขอ้  43.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะ
เหตุใด ๆ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ขอ้  44.  สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผดิ สมาชิกท่ี
โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32(3)  โดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตาย  
หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย ถา้มิไดล้าออก
จากสหกรณ์ดว้ย ก็ใหถื้อวา่คงเป็นสมาชิกอยูแ่ละจะงดช าระค่าหุน้ไดก้็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิก
เช่นวา่นั้นอาจไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40(1) , (2) , (3)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยไดรั้บเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย ในเม่ือ
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ท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนใหส้มาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโ้อนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32(3) โดยไม่มี
ความผดินั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40(4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  
เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40(5) , (6)  นั้น    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน
ปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร 
โดยไม่มีเงินปันผล หรือ เงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจ าปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้
ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้น ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายใหส้มาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ 

 * ในกรณสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก 

ทีพ้่นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นทีจ่ะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก โดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ้นทั้งส้ินแล้วน ามาเฉลีย่
โดยใช้จ านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
 เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนด
ไว้ในข้อ  4  จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ้  46.  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
ตามขอ้  45  สหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผดิเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 

 ขอ้  47.  ความรับผดิของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกิน  
จ  านวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2550  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  7   มีนาคม  2550 
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หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ้  48.  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 ขอ้  49.  *คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
    (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

    *(2) เป็นบุคคลธรรมดาทีบ่รรลุนิติภาวะและมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องทีจั่งหวดักาญจนบุรี หรือ 
พนักงานราชการ และหรือ พนักงานมหาวทิยาลยัสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ทีป่ระจ าอยู่ในจังหวดั
กาญจนบุรี 
    (3) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
    (4) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
 ขอ้  50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้  โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ยกวา่  2  คนรับรอง  เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ใหรั้บเขา้
เป็นสมาชิกสมทบไดแ้ละตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ กบัช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น 
 เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ขอ้  51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในวนัท่ี
ยืน่ใบสมคัรเป็นสมาชิกจ านวนเงินหน่ึงร้อยบาท  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์  
จะเรียกคืนไม่ไดว้า่ดว้ยกรณีใด ๆ 
 ขอ้  52.  การให้บริการ  สหกรณ์อาจใหบ้ริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้หา้มมิให้สมาชิกสมทบใชสิ้ทธิในสหกรณ์  ทั้งน้ี ประเภทของสหกรณ์ หลกัเกณฑ์ 
ขอ้ก าหนด วธีิการใหบ้ริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวสัดิการ และผลตอบแทนจากการใชบ้ริการใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 
*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2551  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 
   แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ.  2558  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี    2  กมุภาพนัธ์  2558  
    (-ตดัคุณสมบติัขอ้ 5 มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน) 
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 ขอ้  53.  สิทธิและหน้าทีใ่นฐานะสมาชิกสมทบ 
    สิทธิและข้อห้ามของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
    (1) มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ตามระเบียบท่ีก าหนด และมีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ไดร้้อย
ละ 80 ของจ านวนเงินฝากหรือเงินค่าหุ้นของตนโดยมีเงินฝากหรือเงินค่าหุน้เป็นประกนั สหกรณ์จะคิด
ดอกเบ้ียเงินฝากและดอกเบ้ียเงินกูต้ามระเบียบสหกรณ์ 
    (2) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ได ้แต่จะอภิปรายหรือออกเสียงลงมติใดๆ มิได ้
    (3) หา้มมิใหส้มาชิกสมทบนบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 
    (4) หา้มออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
    (5) ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการด าเนินการ 
    หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
    (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
    (2) เขา้ร่วมประชุมตามท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
    (3) ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
    (4) ร่วมมือกบัสหกรณ์ในการพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ขอ้  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ตาย 
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
    (3) ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไดรั้บโทษจ าคุก เวน้แต่ความผดิท่ีกระท า
โดยประมาท 
    (4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
    (5) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ขอ้  55.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้ โดยแสดงความจ านง
เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็น
การชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 ขอ้  56.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆดงัต่อไปน้ี 
    (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
    (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
    (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
    (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
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 ขอ้  57.  การเปลีย่นแปลงช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ และทีอ่ยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติและท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 *ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็น

ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงความตายโดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ก็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหส้หกรณ์แจง้ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 59 วรรคแรกและขอ้ 60 
 ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการ
ออกใหแ้สดงวา่สมาชิกสมทบนั้นๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการ  
ด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั เวน้แต่ใน
กรณีมีการโตแ้ยง้ระหวา่งทายาทเก่ียวกบัสิทธิในกองมรดกใหจ่้ายตามค าสั่งศาล 
 ขอ้  59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบทีข่าดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 54(1) , (2) , (4) , (5)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุน้ เงินรับฝากกบั
ดอกเบ้ียใหต้ามระเบียบสหกรณ์ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพระหวา่งเหตุตามขอ้ 54(3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่า
หุน้ เงินรับฝากกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ละลาย 

 **ในกรณสีหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่

สมาชิกสมทบ ทีพ้่นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี  และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นทีจ่ะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ  โดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีสิ้น
แล้วน ามาเฉลีย่โดยใช้จ านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
 เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 
*   แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2551  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 

** แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2558  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี    7  มีนาคม  2550 
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 ขอ้  60.  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิชอบต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59 นั้น สหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์
ออกก่อน 
 ขอ้  61.  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีทีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 ขอ้  62.  การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ัง  
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนั  นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้  63.  การประชุมใหญ่วสิามัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ 
แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญั หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึง
หน่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบั
แต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  
หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด     หรือไม่นอ้ยกวา่
หา้สิบคน ลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญั
เม่ือใดก็ได ้  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
รับค าร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว  
ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์หรือเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญั
ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้  64.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สหกรณ์อาจใหมี้การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกก็ได ้
 ขอ้  65.  การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
   (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
   (2) การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ     ใหส้หกรณ์จดัใหมี้การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก
ก่อนการประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และใหป้ระกาศรายช่ือสมาชิกท่ีเป็นผูแ้ทน
ใหส้มาชิกทราบโดยทัว่กนั 
   (3) ในการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก  ใหใ้ชอ้ตัราส่วนจ านวนสมาชิกยีสิ่บหา้คนต่อผูแ้ทน
สมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินก่ึงหน่ึง ใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคน 
   อน่ึง  จ  านวนผูแ้ทนสมาชิกจะมีนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนไม่ได ้
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    (4) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 ขอ้  66.  การพ้นจากต าแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง  เม่ือ 
    (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
    (2) ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อสหกรณ์ 
    (3) ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณ์ 
    (4) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 
 ขอ้  67.  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง  
ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ จนท าใหจ้  านวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในส่ีของ
จ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดก็ใหส้หกรณ์ด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหค้รบตามจ านวนท่ีวา่งลง  และ
ใหผู้แ้ทนสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 
 ขอ้  68.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้
วนัเวลา  สถานท่ีและเร่ืองท่ีจะประชุม ใหบ้รรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือนั้น และตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 
 ขอ้  69.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม  ไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย
ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีท่ีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก  สมาชิกทัว่ไปสามารถเขา้ร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้
สังเกตการณ์ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งส้ิน 
 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 ขอ้  70.  การนัดประชุมใหญ่คร้ังทีส่อง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกแลว้แต่กรณีมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ี
นดัประชุมใหญ่คร้ังแรก  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทน
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้  เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่กรณี  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึง
ในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม  
แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก ก็ใหง้ดประชุม 
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 ขอ้  71.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้งปวง
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
   (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิก และวนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ 
   (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 
   (3) พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
   (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ของคณะกรรมการ
ด าเนินการและของผูต้รวจสอบกิจการ 
   (5) อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
   (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
   (7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
   (8) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
   (9) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
   (10) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
    (11) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้  72.  คณะกรรมการด าเนินการ  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ประกอบดว้ย  
ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ให้
กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึง หรือหลาย
คน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่
กนั ณ ส านกังานสหกรณ์ 
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   หา้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 

       *(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงทีสุ่ดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผดิทีไ่ด้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
       (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
       (3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวนิิจฉยั เป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก
ต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
       (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 
       (5) สมาชิกซ่ึงผดินดัการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ีผดินดั  ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เวน้แต่การผิดนดันั้นมิได้
เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
       (6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 
       **(7) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั  ติดต่อกนัไม่ครบ  3  ปี  
ทางบัญชีนับแต่ปีทีส่มัครเป็นสมาชิกถึงปีทีเ่ลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้  73.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
    (ก) ประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
      (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
      (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
      (4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
 
 
*   แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2551  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 

** แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ.  2558  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี    2  กมุภาพนัธ์  2558 
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    (ข) รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1)  ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
      (2)  ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
      (3)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
    (ค) เลขานุการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1)  จดัท ารายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ทุกคร้ัง 
      (2)  ดูแลรักษาเอกสาร รายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
      (3)  แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แลว้แต่กรณี 
      (4)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (ง) เหรัญญกิ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1)  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ 
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
      (2)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ 
 ขอ้  74.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณ์
ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจบัฉลาก (ถา้มีเศษ
ใหปั้ดข้ึน)  และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งจนครบวาระ  หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 
  เม่ือครบก าหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ก็ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึง
ร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ 
 กรรมการด าเดินการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้  แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั  โดยใหเ้วน้ระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
 ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหก้รรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 
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 ขอ้  75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้  ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มี
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ จนกวา่ท่ีประชุมใหญ่
สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์  จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึน 
 ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์ มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บ
เลือกตั้ง 
 ขอ้  76.  การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี 
    (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
    (2) ลาออก  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออกต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
    (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
    (4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
    (5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ียโดยไม่มีเหตุอนัควร 
    (6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือรายตวั 
    (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะ หรือรายตวั 
    (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง  โดยไม่มีเหตุอนัควร 
 ใหก้รรมการด าเนินการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตาม (7)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติได ้  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะใหท่ี้ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
 ขอ้  77.  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 76 (7) )  ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูด่  าเนินการ
ต่อไป  จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง  แต่ถา้
ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม กรรมการด าเนินการท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลง ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น  
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนและยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนข้ึนท าหนา้ท่ีแทน
ชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการด าเนินการ  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง  ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าก าหนดเวลาท่ี ผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
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 ขอ้  78.  การประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  
แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
 ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการท่ีประธานมอบหมาย  เรียก
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได ้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ข ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้  79.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนิน 
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์  กบัทั้ง
ในทางอนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
    (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก
ปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
    (2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกูย้มืเงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนเงิน 
ของสหกรณ์ 
    (3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลกบัรายงานประจ าปี  
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
    (4) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
    (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
    (6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  หรือจา้ง  และก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
    (7) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก 
    (8) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการ  หรือ
กรรมการอ่ืน ผูต้รวจสอบกิจการ และผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก 
    (9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอ่ืน ผูต้รวจสอบกิจการ ผูแ้ทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
    (10) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
    (11) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
    (12) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
    (13) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองคก์ารอ่ืน 
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    (14) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
    (15) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  
ผูต้รวจการสหกรณ์  ผูส้อบบญัชี  หรือพนกังาน  เจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
    (16) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ไป เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
    (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจ้ดัการ  
และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
    (18) เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
    (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
    (20) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
    (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์  เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออก
เสียง  ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองคก์ารอ่ืน  ซ่ึง
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนั้นก าหนดไว ้
    (22) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ เหรัญญิก  ผูจ้ดัการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 ขอ้  80.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
กระท าการหรืองดเวน้การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน จนท า
ใหเ้สียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อนัเป็นเหตุใหส้หกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี  
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุใหส้หกรณ์
ไดรั้บความเสียหาย  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 

 ขอ้  81.  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
จ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการ
อ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
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 ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานและเลขานุกร
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 
 คณะกรรมการอ านวยการให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึง
ตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 
 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
คราวถดัไปทราบ 
 ขอ้  82.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
และค าสั่งของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
    (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน  
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
    (2) ควบคุมการจดัท าบญัชี  และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น และเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
    (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่น
สภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
    (4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
    (5) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล  รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผล
กรด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
    (6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
    (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
    (8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
 ขอ้  83.  คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู ้    จ  านวนไม่เกิน
หา้คน โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
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 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
 ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้  ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 
 ขอ้  84.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา
วนิิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งขอ้
ต่อไปน้ี 
    (1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
    (2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกู ้ มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  
และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
    (3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
    (4) สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวด
ช าระหน้ีเงินกู ้ หรือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกูห้รือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 ขอ้  85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพนัธ์  จ  านวนไม่เกินหา้คน  โดยใหมี้ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และ
เลขานุการคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าท่ีก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์นั้น 
 ใหค้ณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์หรือเลขานุการ
นดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ใหค้ณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบ ในการประชุมคราวถดัไป 
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 ขอ้  86.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของ 
สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
    (1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และ
ผูท่ี้สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวธีิการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 
    (2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์  รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ใหส้มาชิก  และบุคคลภายนอกรับทราบ 
    (3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
    (4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์  และการใชจ่้ายเงิน
อยา่งรอบคอบ ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
    (5) ศึกษา  และติดตามข่าวความเคล่ือนไหว ดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน ทั้งในและ
นอกประเทศเพื่อน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา น ามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 
 ขอ้  87.  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 

ประธานในทีป่ระชุม 

 ขอ้  88.  ประธานในทีป่ระชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม ก็ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย  ก็ใหท่ี้ประชุม
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  คนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม  
ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติถอด
ถอนกรรมการด าเนินการ  ถา้มีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิก
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ี
ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก  หรืออยูแ่ทนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 
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การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 

 ขอ้  89.  การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง
ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี
ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
 ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั  ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น
ไม่ได ้ และท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกจากท่ีประชุม  จนกวา่จะพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จ 
 ขอ้  90.  การวนิิจฉัยปัญหา  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ 
ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
    (1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
    (2) การควบสหกรณ์ 
    (3) การแยกสหกรณ์ 
    (4) การเลิกสหกรณ์ 
    (5) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

รายงานการประชุม 

  ขอ้  91.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยั
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบักรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ 
แลว้แต่กรณี  อีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หมวด  9  
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

 ขอ้  92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์  โดย
ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
    (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท า
โดยสุจริต 
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    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
    (3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
    (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
    (5) ตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์  ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน  และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 
 ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไวใ้น
ขอ้  94  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือก การแต่งตั้งหรือจา้ง หรือก าหนดอตัราเงินเดือน การใหส้วสัดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 ขอ้  93.  การด ารงต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์  การจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์  ใหมี้ก าหนดระยะเวลา
ตามหนงัสือสัญญาจา้ง 
 ขอ้  94.  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการทัว่ไป 
และรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
    (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้
เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
    (2) ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และชกัชวน
การถือหุน้ในสหกรณ์ 
    (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
    (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้  ใหเ้ป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
    (5) จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินค่าหุน้  และเงินใหกู้ทุ้กหกเดือน พร้อม
กบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
    (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  การเล่ือนเงินเดือนและการลงโทษทางวินยั ตาม
อ านาจหนา้ท่ี ท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีและวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นไป
โดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
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    (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจดัใหมี้ใบส าคญัโดยครบถว้น  
รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
การเงินไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
    (8) รับผดิชอบและดูแลในการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
    (9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และ ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ 
    (10) รับผดิชอบจดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
    (11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 
    (12) จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ 
    (13) เขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
    (14) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
    (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผดิชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
    (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
    (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนด  
    (18) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอ้  95.  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
    (1) ตาย 
    (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
    (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์
ก าหนด 
    (4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์  หรือครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
    (5) ถูกเลิกจา้ง  
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 ขอ้  96.  การลาออก  ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ยืน่หนงัสือถึงสหกรณ์  ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกวา่สามสิบ
วนั  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
 ขอ้  97.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ  ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้ง
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ  หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนดว้ยได ้  ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน  5 ปี   
 ขอ้  98.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ด
ด ารงต าแหน่งแทน หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ใหร้องผูจ้ดัการ หรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน 
 ขอ้  99.  การเปลีย่นผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ตลอดจน จดัท างบดุลของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 ขอ้  100. เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้  สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 92 (1) , (2) , (3) , (4) , (5) ตามความจ าเป็น
เพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์  ทั้งน้ีตามระเบียบของสหกรณ์  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ทีป่รึกษา 

 ขอ้  101. ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากติติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได้
จ  านวนไม่เกินหา้คน เพื่อให้ความเห็นแนะน าการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 *ข้อ  102. ผู้ตรวจสอบกจิการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ บุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกจิ  การเงิน การบัญชี การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกนิห้าคน หรือหน่ึงนิติบุคคล 
 
 
*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  5)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  26  มกราคม  2555 
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   ผู้ทีจ่ะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
     ก. ผู้ตรวจสอบกจิการทีม่าจากสมาชิก 
      (1)  ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา  52 แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542  
ประกอบกบัมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
      (2)  เป็นผู้ทีม่ีความรู้  ความสามารถ  หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กจิการ และสามารถปรับใช้วธีิการและเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบ 
      (3)  มีความรู้ในด้านการเงิน  การบัญชี  กฎหมายสหกรณ์  กฎหมายอ่ืนที่เกีย่วข้อง 
ระเบียบ  ค าส่ัง ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยราชการที่เกีย่วข้อง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการ
ปฏิบัติและการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
      (4)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการบริหารและเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่ 
สามารถวเิคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้ 
      (5)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      (6)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ การเงิน การบัญชี หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกีย่วข้อง 
      (7)  ไม่เป็นกรรมการด าเนินการ  หรือผู้แทนประจ าหน่วยเพ่ือบริการสมาชิกหรือ
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
      (8)  ไม่เป็นบุคคลทีเ่คยผดินัดการช าระหนีแ้ก่สหกรณ์ 
     ข. ผู้ตรวจสอบกจิการจากบุคคลภายนอก 
      (1)  ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
ประกอบกบัมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
      (2)  ต้องไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลทีอ่ยู่ในสังกดัของนิติ
บุคคลทีรั่บงานสอบบัญชีของสหกรณ์ 
      (3)  เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กจิการ และสามารถปรับใช้วธีิการและเทคนิคต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการตรวจสอบ 
      (4)  มีความรู้ในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
ระเบียบ ค าส่ัง ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏิบัติและการด าเนินธุรกจิของสหกรณ์ 
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      (5)  มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหาร และเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่
สามารถวเิคราะห์และประเมินการบริหารงาน ตลอดจนให้ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้ 
      (6)  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ หรือสอบบัญชี 
      (7)  มีวุฒิการศึกษาไมต ่ากว่าปริญญาตรีทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด และการ
สหกรณ์ 
     ค. ผู้ตรวจสอบกจิการจากนิติบุคคล 
      (1)  ต้องเป็นนิติบุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 
      (2)  มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 

 *ข้อ  103.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ ผู้ตรวจสอบกจิการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา

สองปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่ กใ็ห้
ผู้ตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางก่อน  
  ผู้ตรวจสอบกจิการซ่ึงออกไปน้ัน อาจได้รับการเลือกตั้งซ ้า 
 ขอ้  104.  อ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการ 
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี คือ 
      (1)  ตรวจสอบหลกัฐาน และความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ทั้งทางวชิาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  
     (2) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสัญญา
จา้งและหลกัประกนั 

 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน ต่อคณะกรรมการด าเนินการใน
การประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป  แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
 หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
แกไ้ขโดยมิชกัชา้ ผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นดว้ยก็ได ้
 ขอ้  105. ความรับผดิของผู้ตรวจสอบกจิการ  หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแกไ้ขโดยเร็ว  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบ
ชดใชค้่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั้น 

 

*  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ.  2554  นายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี  21  มกราคม  2554 
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หมวด  10 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบั 

 ขอ้  106. การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ  จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแ้จง้
ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
     (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัได ้ เม่ือมี
การพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น ในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ซ่ึงมีกรรมการ
ด าเนินการมาประชุมเตม็จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  โดยมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบันั้น  ใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการด าเนินการ  แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคน  ลงลายมือช่ือ
ท าหนงัสือรับรองขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบั ก็ยอ่มท าได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นพร้อมดว้ยเหตุผล 
     (3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่  ท่ีมีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก  หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน แลว้แต่กรณี 
     (4) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  หากยงัไม่ไดก้  าหนดระเบียบ 
หรือค าสั่งใหส้อดคลอ้งกนั  ก็ใหน้ าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้  และใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ถือปฏิบติั 

หมวด  11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 ขอ้  107. ระเบียบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดระเบียบต่างๆ 
เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
     (3) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบวา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 
     (5) ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
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     (7) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
     (8) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
     (10) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หมี้เพื่อสะดวก 
และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบในขอ้ (1) , (2) , (4)  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บงัคบัได ้  ส่วนระเบียบอ่ืน เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ใหส่้งส าเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ขอ้  108. การด าเนินคดีเกีย่วกบัความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 107 (3) , (4)  แต่มิไดรั้บช าระตาม
เรียกก็ดี  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 
 ขอ้  109. การตีความในข้อบังคับ  ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั  ใหส้หกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉยั และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 
 ขอ้  110. ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์  และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ่ดว้ย 
 การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ใหถื้อเสียงขา้งมากของสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ขอ้  111. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระ
บญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  
และช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด ใหผู้ช้  าระบญัชีจ่าย
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
    (1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
    (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
    (3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 28 (2) 
 เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3)  เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 28 (4) ในปีนั้น 
 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของท่ีประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
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 ขอ้  112. ในกรณีทีข้่อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติัท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช ้ เป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้  113. นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใช้
และไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบั  ใหถื้อใชร้ะเบียบนั้นไปก่อน  จนกวา่จะไดก้ าหนดระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่ 
 
 
 
 
 
          ลงช่ือ    วรัิช  พฤฑฒิกุล       ประธานท่ีประชุม 
                   (นายวรัิช  พฤฑฒิกุล) 
 
 
 
 
          ลงช่ือ      สมเดช  ชา้งงา        เลขานุการ 
                     (นายสมเดช  ชา้งงา) 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผล :  เหตุท่ีตอ้งยกเลิกขอ้บงัคบัเดิมและใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีแทน  เน่ืองจากเม่ือเพิ่มเติมหมวด  6  

สมาชิกสมทบเขา้ไปทั้งหมวดแลว้  ขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนตอ้เล่ือนออกไปซ่ึงยากแก่การอา้งอิง
ขอ้บงัคบั  จึงขอแกไ้ขโดยใชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่น้ีแทน 
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 การคดัลอกขอ้บงัคบัฉบบัน้ีข้ึนมา เน่ืองจากคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 54 เห็นควรใหมี้การ
ปรับปรุงโดยการเปล่ียนขอ้บงัคบัขอ้ท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนแกไ้ขแลว้ มาแทนท่ีขอ้บงัคบัขอ้เดิมท่ีถูก
ยกเลิก  เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน   
 คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  ชุดท่ี  18  ไดด้ าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การคดัลอกขอ้บงัคบัเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี ................................................................ 
 
 
 
 
         ลงช่ือ............................................................ 
          (นายบรรพต  ท่าน ้าต้ืน) 
       ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ชุดท่ี 18 
 
 
 
 
ลงช่ือ............................................................  ลงช่ือ............................................................ 
              (นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ)            (นายศุภากร  เมฆขยาย)    
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ชุดท่ี 18                   กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ชุดท่ี 18 
 
     
 
 
 
ลงช่ือ............................................................  ลงช่ือ............................................................ 
              (นายเกษม  คุน้เคย)                   (นางยลพรรษย ์ ศิริรัตน์)  
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ชุดท่ี 18  กรรมการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ชุดท่ี 18 
                 
 


