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หมวดที ่1

ชื่อ ประเภท วันจดทะเบียน และที่ตั้งสํานักงาน

ขอ 1. ชื่อ ประเภท วันจดทะเบียน และที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. 

(TTSCC)
ประเภท สหกรณออมทรัพย
วันจดทะเบียน  4  พฤษภาคม  2502
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที ่111 ถนนวิเศษกุล ซอย 5 ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานได ตามมติที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงให
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบและใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย

ขอ 2. ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะดังนี้

ประกอบดวยวงกลมซอนกัน 3 วง ซึ่งมีจุดศูนยกลางรวมกัน และวงกลมมีเสนรัศมี วงใน
1.5 ซม. วงกลาง 2.25 ซม. วงนอก 2.35 ซม. ตามลําดับ ในวงกลมในมีรูปเกลียวเชือก 1 เกลียว
วงกลมนอก สวนบนของเกลียวเชือก ใสชื่อ “สหกรณออมทรัพยครูตรัง  จํากัด”  สวนลางของเกลียว เปนชื่อ
ภาษาอังกฤษ “Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. ” ตราจะใชสี
สวนไหนอยางไร ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด

ความหมายของรูปตรา สมาชิกแตละคนเปรียบเสมือนเสนใยของเกลียวเชือก แตเมื่อทุก ๆ
คนไดรวมใจเปนหนึ่งเดียวดําเนินงานตามหลักการสหกรณรวมกัน คือ ชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และรวมดําเนินธุรกิจ ก็จะมีความมั่นคงในชีวิตประดุจดังเกลียวเชือก



หมวดที่ 2
วัตถุประสงค

ขอ 3  วัตถุประสงค  
สหกรณนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสังคม  ของบรรดา

สมาชิก โดยวิธีชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ  ดวยการรวมกันดําเนินธุรกิจใน
ขอตอไปนี้

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอันมั่น
       คงไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก
(6) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(7) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(8) ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน
(9) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือ สหกรณอื่น
(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

  (11) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
  (12) ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอนรับจํานองหรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก หรือของ
          สมาชิก

       (13) จัดใหไดมา ซื้อถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิ์ ครอบครองกูยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิ การเชา
          หรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือ จํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพยสิน
  (14) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจ
          การของสหกรณ

         (15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
   (16) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
   (17) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
   (18) รวมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และสหกรณอื่น

      เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
   (19) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอยางอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
           วัตถุประสงคของสหกรณ



หมวดที่  3
ทุน

ขอ 4. ทุน  
สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

(1)  ออกหุน
(2)  รับฝากเงินจากสมาชิก
(3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารทางการเงิน
(4)  สะสมเงินสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

หุน
ขอ 5. การออกหุน  

สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนหุนละสิบบาท ผูเปนสมาชิกเทานั้น จึงจะ
ถือหุนในสหกรณได

ขอ 6. การถือหุน
สมาชิกแตละคนตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน แตจะถือหุนเกินกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนหุนทั้งหมดไมได สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก ตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพ หรือเงิน  
ที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอผูจัดการ

สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กลาวไวในขอ 39 และจะถอนคืนหุน  
ในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได

ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน
การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวัน

จายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ทุก ๆ เดือน
ในการชําระคาหุนสมาชิก สมาชิกจะนําคาหุนหักลบกลบหนี้กับสหกรณไมได และสมาชิกมี

ความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ



ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ตามมาตรา 42 แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติกรรม อันทําใหไมสามารถชําระเงินคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นโดยเจตนาอัน
ไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้น มิตองชําระเงินคาหุน  รายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได

ขอ 8. การงดสงชําระคาหุนรายเดือน
สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนรายเดือนไดไมนอยกวา 96 งวดแลวจะงดสงชําระคาหุนรายเดือน

ตอไปหรือลดลงโดยไมมีเศษของสิบบาทก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แต
ปหนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได

ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน
สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคน  ทราบทุกสิ้นปทางบัญชี

หมวดที่ 4
การดําเนินงาน

“ขอ 10. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ”
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผูดําเนินกิจการสหกรณ และเปนผูแทนสหกรณใน

กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน หรือผูจัดการ ทําการแทนก็ได

สวนการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันธสหกรณ  เวนแตจะ
กําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ใหปฏิบัติ ดังนี้

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกูการจํานองซึ่งสหกรณ
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่
คณะกรรมการมอบหมาย รวมสองคน

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวใน (1) ขางบนนี้ จะตอง
ลงลายมือชื่อของผูจัดการ และหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และ
ตราสารทางการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย



วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ขอ 11. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมและการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปน
และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังไมไดใหความเห็นชอบวงเงิน
กูยืมสําหรับปใด ก็ใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง

ขอ 12. การกูยืมเงินและการค้ําประกัน
สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด

สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งนี้ จะตอง
อยูภายในวงเงินกูยืมและการค้ําประกันประจําป ตามขอ 11

การรับฝากเงิน
ขอ 13.  การรับฝากเงิน

สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือฝากประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ หรือสหกรณอื่น ไดตามระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  สหกรณ

ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนด     
ในระเบียบสหกรณ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ตามหลักเกณฑ และ วิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

การใหเงินกู
ขอ 14. การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก

(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได

ตามขอบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู

ลําดับแหงการใหเงินกู เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู และขอกําหนดอื่น ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกนั้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการใหกูแกสมาชิกแลว

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบ
และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว



ขอ 15. ความมุงหมายแหงเงินกู
เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความ

มุงหมายที่ใหเงินกูนั้น

ขอ 16. ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภท และจํากัดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมี

ความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหกูเงินเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเงิน เพื่อการอัน

จําเปน หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม
ระเบียบของ สหกรณ

(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได โดยจํานวน เกินกวาจํากัดที่สมาชิก
นั้นอาจไดรับเงินกูสามัญ (ตามที่กลาวใน(2) ขางบนนี)้ คณะกรรมการดําเนินการอาจใหกูพิเศษแกสมาชิก
นั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 17. ดอกเบี้ยเงินกู
ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก หรือสหกรณอื่น ในอัตราตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวัน ตามจํานวนเงินตนคงเหลือตามระเบียบวาดวยเงินใหกู ที่

สหกรณกําหนด

ขอ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว

ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
ผูกู  จะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสง
คืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการ วาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น



(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด หรือหลักทรัพยที่จํานอง หรือจํานํา
ไวบกพรองไมวากรณีใด ๆ ใหถือวาหนี้เงินกูนั้นเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยคณะกรรมการดําเนินการไมตองแจงใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี

(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกัน เปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงในคราวเดียวได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ํา
ประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได หรือลดจํานวน
เงินงวดชําระหนี้ และเพิ่มเงินงวดชําระหนี้รายเดือนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นก็ได สุดแตคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร

ขอ 19. ความผูกพันของผูกู และผูค้ําประกัน
ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือลาออกจาก

ราชการหรืองานประจําตามขอ 32(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้ซึ่งตนมี
อยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44)

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ

ขอ 20. เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
1. ฝากในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น
2. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทาง การเงิน

แก สหกรณ
3. ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
4. ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
5. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น
6. ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ

ของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
7. ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด



การเงินและการบัญชีของสหกรณ

ขอ 21. การบัญชีของสหกรณ
ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้น

สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด

ขอ 22. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ
ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ  และรับรองแลวตอที่

ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
การเสนองบดุล ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน

ของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวย
ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมนั้นไปยังสมาชิกทุกคน และใหเปดเผยไว

ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไปยัง

นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไวที่

สํานักงาน สหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได

กําไรสุทธิประจําป

ขอ 23. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา

สหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิและเปนคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้

(1) เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราไมเกินอัตราที่กฏหมายวาดวย สหกรณ
กําหนดแหงคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา
อนึ่ง ถา

สหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวน
เงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้น ก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมา แลว

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ด



ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลัง
วันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ
ไดสงแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยป
ใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่และลูกจางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสองของทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่
มีอยูในวันสิ้นปนั้น  จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุน ดังกลาว  ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1)  

(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชนนี้
ใหสหกรณสะสมไวสําหรับใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณหรือ
สาธารณประโยชน หรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

(6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถาม)ี ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ทุนสํารอง

ขอ 24. ที่มาแหงทุนสํารอง
นอกจากจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ 23 แลว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแก

สหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะก็ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ

ความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ ใหที่ประชุมใหญ

จัดสรรตามขอ 23 หากที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนใหนอยลงก็
ดี ยอดงเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น

ขอ 25. สภาพแหงทุนสํารอง
ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิก จะแบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแม

สวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองจะถอนไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุน อันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี

ทุนสํารอง ใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียน แยกจากสหกรณเดิม     ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
สหกรณ



ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ

ขอ 26. ทะเบียนและบัญชี
ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียนอื่น ๆ  ตลอดจนสมุดรายงานการ

ประชุมและบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่ คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรใหมีขึ้น  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน สหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน

ขอ 27. กฎหมายและขอบังคับ
ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณและกฎกระทรวง ออกตามความในพระราช

บัญญัติสหกรณซึ่งคงใชอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว  ณ สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและ
ผูสนใจอาจตรวจดูได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม

ขอ 28. การตรวจสอบบัญชี
บัญชีของสหกรณนั้น  ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยผูสอบบัญชีซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

ขอ 29. การตรวจตราควบคุม
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือ

พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ และสมาชิกของสหกรณมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได
ทั้งอาจเรียก และเขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสารและใบสําคัญตาง ๆ ของสหกรณได

ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวก และชี้แจงขอความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค

ขอ 30. การสงรายงานหรือรายงาน
ใหสหกรณสงรายงานหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตาม

แบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด



หมวดที ่5
สมาชิก

ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณคือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ ผูจะเปนสมาชิกของสหกรณ

และไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ และไดชําระคาหุนครบถวนแลว
(3) สมาชิกสมทบ สหกรณอาจจะเปดรับสมาชิกสมทบไดตามประกาศที่นายทะเบียนกําหนด

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ก.เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจํา

   จังหวัดตรัง หรือ
      ข. เปนสมาชิกคุรุสภาซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัด

                    ตรัง หรือ
     ค. เปนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือลูกจาง
        ประจําซึ่งทํางานประจําในสถานศึกษาของเทศบาลในจังหวัดตรัง หรือ
     ง. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจําในสหกรณนี ้ หรือ
     จ. เปนขาราชการบํานาญ ซึ่งไดรับเงินเดือนประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดตรัง

                  หรือ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตรัง หรือพนักงานเทศบาลตามขอ ค.ในจังหวัดตรัง
     ฉ. เปนขาราชการ หรือ ลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ศูนย

                   การกีฬาและนันทนาการจังหวัดตรัง หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดตรัง สํานัก
                   งานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และ สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
(6) (ก) สมาชิกสมทบ มีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
2. เปนผูบรรลุนิติภาวะ
3. เปนผูมีความประพฤติและมีนิสัยดีงาม
4. มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน
5. เปนบุตร คูสมรสหรือบิดา มารดา ของสมาชิก



(6) (ข) การสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน ยื่นใบสมัคร  ตามแบบใบ
สมัคร และ ระยะเวลาที่สหกรณกําหนด

กรณีผูสมัครเปนสมาชิกสมทบไดปฏิบัติงานอยูในหนวยงานทางราชการในจังหวัด
ตรัง ตองใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานนั้นรับรองตามขอ 6.(ก) 6.3 และขอ 6.4 กรณี
ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบ มีความสัมพันธทางครอบครัวกับสมาชิก ใหสมาชิกที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส เปนผูรับรองตามขอ 6(ก) ขอ 6.3 และ ขอ 6.4 ดวย

 (6) (ค)  คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเปนสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา ให
            สหกรณคนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ และจะ

จายคืนไมได
(6) (ง)  การไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

 สมทบ กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ  ให 
 เสร็จ ภายในระยะ เวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว จึงจะ
 ไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ เมื่อไดสิทธิในฐานะสมทบแลว มีสิทธิ
 ดังตอไปนี้

1. มีสิทธิถือหุนไดไมเกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่สหกรณมีอยู
ในขณะนั้น

2. มีสิทธิฝากเงินเฉพาะประเภทเงินฝากประจํากับสหกรณ
3. มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณ รวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 80 ของจํานวน

คาหุน และเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณเวลานั้น
4. มีสิทธิค้ําประกันเงินกู
5. มีสิทธิเขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ แตงดออกเสียงลงคะแนน
6. มีสิทธิเขารับการศึกษาอบรม และไดรับคาตอบแทนในการเขารับการศึกษา

อบรมที่สหกรณจัดให
7. มีสิทธิในการรับเงินปนผลตามหุน และรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ
8. มีสิทธิในกองทุนตาง ๆ ของสหกรณตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยสมาชิก

สมทบสมาชิกสมทบมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
2. สนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง

  (6) (จ) การใชขอบังคับแกสมาชิกสมทบ ใหนําความตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูตรัง  
จํากัด
           เรื่องหุนตามขอ 4 และ ขอ 5 เรื่องการจัดสรรกําไรตามขอ 23 การตั้งผูรับโอนประโยชน
           ขอ 39 การขาดจากสมาชิกภาพตามขอ 40 ขอ 41 ขอ 42 ขอ 43 ขอ 44 ขอ 45 

และ  
           ขอ 46 มาใชบังคับแกสมาชิกสมทบโดยอนุโลม



  (6) (ฉ) ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัด  
เพียง

           ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

ขอ 33. การเปนสมาชิก
ผูสมัครเขาเปนสมาชิก (รวมทั้งสมาชิกของสหกรณออมทรัพยอื่นประสงคจะเขาเปนสมาชิก

ตามขอ 37)  ตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีผูบังคับบัญชาของ
ผูสมัครคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูอยูในตําแหนงผูบังคับบัญชาก็ไมตองมีผูรับรอง และผูสมัครที่เปน
สมาชิกคุรุสภาซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดตรัง ตองใหผูจัดการ
โรงเรียนของตนรับรอง ในกรณีที่ผูสมัครเปนผูจัดการของโรงเรียนก็ไมตองมีผูรับรอง ในกรณีที่ผูสมัครเปน
เจาหนาที่สหกรณนั้น ตองใหผูจัดการรับรอง สวนขาราชการบํานาญใหหัวหนาหนวยงานที่ขาราชการบํานาญ
สังกัดอยูรับรอง

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลว เสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครขอ
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิกในกรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม

ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา
ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละ 50 บาท คา

ธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

ขอ 35. การไดสิทธิในฐานะสมาชิก
ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก  กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อได
ปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก

ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด
สมาชิกที่ยายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของ

สหกรณออมทรัพย ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดน้ัน หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได และ
คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคใหโอนเงินคาหุนและ
เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ ไปยังสหกรณที่ตนไดเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จัดการโอนเงินคาหุน และ
เงินกู (ถาม)ี  ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณ ใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ



ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น
สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามขอ 32(3) หาก

ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามที่กําหนดในขอ 33 และจะไดสิทธิในฐานะ
สมาชิกตามขอ 35 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และ
สหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้แลว

การับโอนเงินคาหุนและการปฎิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตาม
ที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู
สมาชิกใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน

สิบหาวัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน

ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมี

อยูในสหกรณเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ ตองทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตอง
ทําเปนหนังสือลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนปประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคล
ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ ไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น    ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 วรรคแรก และขอ 46 

การขาดจากสมาชิกภาพ

ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) วิกลจริต
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ



ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ
สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได

โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบ
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได
แลว ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย

สมาชิกผูมีหนี้สินอยูกับสหกรณในฐานะผูค้ําประกัน หากคณะกรรมการดําเนินการอนุญาต
ใหลาออก สมาชิกผูนั้นตองรับผิดชอบตอสหกรณในฐานะผูค้ําประกันตอไป จนกวาจะเปลี่ยนสมาชิกเปน ผู
ค้ําประกันรายใหมแทนแลว

การพิจารณาใหสมาชิกผูมีหนี้อยูกับสหกรณ ในฐานะผูค้ําประกันออกจากสหกรณ  และไม
สามารถปฏิบัติตามวรรคแรกได จะตองมีมติสองในสามของคณะกรรมการที่ประชุม

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุนครั้งแรก
ตามขอ 35

(2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด  ทั้งนี้โดยมิไดรับ   
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนด ี ภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด

การสง เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอ

ความ  ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน
ตอสหกรณอยูแลว

(7) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุให
เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฎิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน
นี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการ ที่อยูใน
ที่ประชุมแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ



สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณตอประธานกรรมการภายในสามสิบวัน
นับตั้งแตวันที่ทราบการใหออก และใหประธานกรรมการเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวถัดไป คําวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญใหเปนที่สิ้นสุด

ขอ 43. การจําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอตอที่ประชุมใหญ
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

จําหนายชื่อออกจากทะเบียน สมาชิก แลวเสนอเรื่องสมาชิกออกใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ

ขอ 44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมี

ความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณ
ดวย ก็
ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได สมาชิกเชนวานั้น อาจไดรับเงินกูจาก
สหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณที่ใชขอบังคับอยูในปจจุบัน

ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(1) (2) (3) นั้น สหกรณจะ

จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ์ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออก
นั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลว ก็ไดสุดแตจะเลือกสวนเงินฝาก และ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของ
สหกรณ

ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน
เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตนไดโอน หรือยายหรืออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิดนั้น
คณะกรรมการ ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปน และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุขอ 40(5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร
โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน



ภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลในปน้ันภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายไดตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ี  และใน
ระเบียบของสหกรณ

ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดชอบตอสหกรณ
ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาวในขอ 45 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก

ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ

ขอ 47. ความรับผิดของสมาชิก
สมาชิกตองรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบ

มูลคาหุนที่ตนถือ
หมวดที่ 6

การประชุมใหญ

ขอ 48. การประชุมใหญสามัญ
ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรภ ภายใน

เกาสิบวัน นับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวง
ใหแกคณะกรรมการดําเนินการ

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

ขอ 49 การประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็

ได แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่ สหกรณขาดทุนเกินกึ่ง
ของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่
สหกรณทราบ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอย
คน หรือผูแทนสมาชิก ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหา
สิบคน ลงลายมือชื่อ ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได  

ในกรณีที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ



ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถา
คณะกรรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนาย
ทะเบียน สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได

ขอ 50. การประชุมใหญ
ใหมีการประชุมประกอบโดยผูแทนสมาชิก และจํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได

ขอ 51 การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นที่มีสิทธิ ไดรับการเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก ใหรวมสมาชิกแตละสังกัดของสมาชิกเปนเขตเลือกตั้ง จํานวน 15

เขตเลือกตั้ง โดยใหสมาชิกแตละเขตเปนผูเลือกตั้งในเขตของตนตามจํานวนผูแทนสมาชิกที่มีใน
เขต ซึ่งคณะกรรมการจะแจงใหทราบกอนการเลือกตั้ง    ไมนอยกวา 30 วัน แตคณะกรรมการ
ตองกําหนดใหมีผูแทนแตละเขตตามอัตราสวน สมาชิกไมเกิน 50 คน ตอผูแทนสมาชิก 1 คน
ถาเศษ จํานวนของสมาชิกดังกลาว   เกินครึ่งหนึ่งใหเลือกผูแทนสมาชิกใหอีก 1 คน อนึ่งจํานวน
ผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวา 100 คน

(3) การดํารงตําแหนงของผูแทนสมาชิก มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับตั้งแตวันเลือกตั้ง
ถายัง ไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลาง

               กอน
(4) การพนจากตําแหนงของผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ

4.1 ลาออก
4.2 ออกตามวาระ
4.3 ขาดจากสมาชิกภาพ

(5) ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา
ประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึง 100 คน หรือ ไมถึง 3 ใน 4 ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด ใหสหกรณดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามจํานวนที่วาง และใหผูแทน

           สมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทนใหสหกรณกําหนด   
            ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

ขอ 52. การแจงกําหนดการประชุมใหญ
เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่ประชุม

ใหญใหบรรดาสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันแตถาการประชุมนั้นเปนการดวน
อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผู
ลงชื่อในหนังสือ และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมบัญชีกลางสหกรณทราบลวงในโอกาส
เดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย



ขอ 53. องคประชุมในการประชุมใหญ
การประชุมใหญของสหกรณ ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิก ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได

การประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลว
แตกรณีมาประชุม  ไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุม
ใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกรองขอให
เรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือวาเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก รองขอใหเรียกประชุมเมื่อสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาว ก็ขอใหงดประชุม  

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญใหถือ
เสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม

1. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
2. การควบสหกรณ
3. การแยกสหกรณ
4. การเลิกสหกรณ

การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกที่ไมไดเปนผูแทนสมาชิก มีสิทธิเขารวม
ประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณ และแสดงความคิดเห็น     ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของสหกรณได   
แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีสิทธิเสนอปญหาใด ๆ ใหที่ประชุมลงมติ

ขอ 54 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ
ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

และวินิจฉัยขออุธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเปนเขาสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

         (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการ



อื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) พิจารณาและอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมของบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุม

สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน

สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูตรวจสอบบัญชีสหกรณซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(11) กําหนดรูปการณซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของ

สหกรณ

หมวดที่ 7
คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 55  คณะกรรมการดําเนินการ
ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง จาก

สมาชิก การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีก
สิบสี่ คน ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน
เลขานุการ 1 คน ผูชวยเลขานุการ 1 คน ดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ

ขอ 56. วาระอยูในตําแหนงของกรรมการ
วาระอยูในตําแหนงใหกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงคราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง

ในวาระเริ่มแรก ของการใชขอบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด (เศษของจํานวนกรรมการที่เหลือ
ใหปดขึ้น) โดยวิธีจับฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการเขาดํารงตําแหนงแทนใหครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการ
ที่อยูในตําแหนงจนครบวาระออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป

ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออก กรรมการที่ยังไมพนจากตําแหนงมีสิทธิที่สมัคร
เขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการได โดยไมตองลาออกจากตําแหนงกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
การเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงได เชนเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระชุดแรก และใหนําความในวรรค
หนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม



กรรมการดําเนินการ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกตั้งอีกได แตตองไม
เกินสองวาระติดตอกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน

ขอ 57.  หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือผูจัดการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

          ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด ใหพนจากตําแหนงกรรมการ

        ตามมาตรา 22(4) แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะสองปทางบัญชี
ถึงวันเลือกตั้ง เวนแตการผิดนัดนั้นไมไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และผูที่เปนเจาหนาที่
ประจํา สหกรณไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ

ขอ 58. การจัดสรรกรรมการดําเนินการ
การจัดสรรคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 15 คน ใหใชเขตการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

ตามขอ 51(2) เปนเขตสรรหากรรมการ การสรรหากรรมการของแตละเขตใหผูแทนสมาชิกในเขตเปนผู
สรรหาจากสมาชิกในเขตนั้น

ขอ 59. การสมัครเขารับการสรรหา และเลือกตั้งเปน กรรมการ ประธานกรรมการ และการใชสิทธิ
การสรรหา และ เลือกตั้ง

การสมัครเขารับการสรรหาเปนกรรมการ ผูสมัครสังกัดเขตใด สมัครเขารับการสรรหาใน
เขต นั้น และ ตองสมัครเขารับการสรรหากอนวันประชุมใหญ ตามประกาศของสหกรณ

การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ ผูสมัครตองสมัครเขารับการสรรหาเปน
กรรมการและตองสมัครกอนวันประชุมใหญ ตามประกาศของสหกรณ

การสรรหาและเลือกตั้งตําแหนงกรรมการดําเนินการ ใหผูแทนสมาชิกในเขตเปนผูสรรหา
กรรมการจากผูสมัครเปนกรรมการในเขตน้ัน โดยวิธีลงคะแนน ผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการ
สรรหา ถาคะแนนเทากันใหผูไดรับคะแนนเทากันนั้นจับฉลาก ผูจับฉลากไดเปนผูไดรับการสรรหา แลวนํา
รายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

กรณีในเขตใดที่มีผูสมัครเขารับการสรรหาเพียงคนเดียว ใหเสนอชื่อผูสมัครผูนั้นตอที่ประชุม
ใหญ เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

กรณีมีเหตุใหไมสามารถสรรหากรรมการในเขตใดได ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทน
สมาชิกในเขตนั้น ที่เขาประชุมเปนกรรมการดําเนินการ



การเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการใหผูแทนสมาชิกทุกเขตเปนผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธี
ลงคะแนน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ถาคะแนนเทากัน ใหผูไดคะแนนเทากันนั้นจับฉลาก ผู
จับฉลากไดเปนผูไดรับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผูสมัครที่ไมไดรับการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการไมตองนับ
คะแนนในตําแหนงประธานกรรมการ

กรณีตําแหนงประธานกรรมการไมมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง กอนวันประชุมใหญหรือมี
ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง  แตไมไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการทุกรายเปนเหตุใหไมสามารถนับคะแนน
ตําแหนงประธานกรรมการไดในวันประชุมใหญ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากกรรมการดําเนินการ เปน
ประธานกรรมการ
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ขอ 60. ตําแหนงกรรมการวางลง กอนถึงคราวออกตามวาระ
ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง กอนถึงคราวออกตามวาระเวนแตการวางลงเพราะ

เหตุที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ สั่งใหออกใหกรรมการดําเนินการที่เหลืออยู ดําเนินการตอไป   จนกวาจะมี
การประชุมใหญคราวตอไป แตถาจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงเหลือนอยกวาองคประชุมใหกรรมการที่
เหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว

ในกรณี ตําแหนงประธานกรรมการวางลง กอนถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการ
ดําเนินการที่เหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว โดยใหนําความตาม
ขอ 56 มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยู นับถึงวัน
สิ้นปทางบัญชี    ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืน ปฏิบัติหนาที่ได โดย
ไมเกิดความเสียหายตอสหกรณ อาจใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการในคราวประชุมใหญสามัญ
ประจําปคราวถัดไปก็ได

กรรมการดําเนินการซึ่งไดรับการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางใหอยูในตําแหนงได    เทา
กําหนดเวลา ตามวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน

ขอ 61. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
ก. ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุม
     การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินการงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย
     และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ



(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ
      ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน

กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ

ระเบียบ มติหรือคําสั่งของสหกรณ
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(ค) เลขานุการและผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใตขอบังคับ ระเบียบ
     มต ิ หรือคําสั่งของสหกรณ

ขอ 62. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง
กรรมการดําเนินการนั้น ใหอยูในตําแหนงไดคราวละไมเกินสองป นับแตวันเลือกตั้ง ถาเมื่อ

ครบกําหนดแลวยังไมมีการเลือกตั้ง กรรมการดําเนินการชุดใหมก็ใหกรรมการชุดเดิมอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ

ขอ 63. การพนจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(5) ถึงคราวออกตามวาระ
(6) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(7) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
(8) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว



(9) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว

ขอ 64. การประชุมและองคประชุม
ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละ

ครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการ หรือ

ผูจัดการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
แกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมการสงเสริมสหกรณ   
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 65. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการ

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอ
บังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้ง
ในขอตอไปนี้

(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการ
ตาง ๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ

(2) พิจารณาในการดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน  
เงินของสหกรณ

(3) กําหนด และดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผล
          การดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ

(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงาน และงบประมาณรายจายประจําป เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ
(6) เสนอกําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

                ดําเนินการ คณะกรรมการอื่น และที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจางและกําหนดคาจาง คาตอบแทนแกผูจัดการ ตลอดจน

          ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณ

  ดําเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
(12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชนใน

การ
                 ดําเนินกิจการของสหกรณ



(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ
                 หรือผูตรวจการสหกรณหรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบ
                 หมาย

(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตลอดจน
สอด
                  สองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการณของสหกรณดําเนินไปดวยดี

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ๆ หรือผูตรวจสอบกิจการ  หรือความเห็นของ
ผูจัดการ
                  หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ

(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ
                 ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร

(17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ
                  ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(18) เสนอแผนงาน และเปาหมายในการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณใหกาวหนายิ่งขึ้นใหที่
                 ประชุมใหญเสนอแนะและพิจารณา

(19) ทําการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ เพื่อเขารวมประชุมใหญ และออก

                 เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ ซึ่ง
                 สหกรณนี้เปนสมาชิก   ทั้งนี้ ตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณ แหงประเทศไทย และ        
                หรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว

(21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
                  กรรมการ เลขานุการ  ผูชวยเลขานุการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของได ตามความ
                  เหมาะสม

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 66. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหสหกรณ

คณะกรรมการเงินกู

ขอ 67. คณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ จํานวนตามที่เห็น

สมควรเปนกรรมการเงินกู  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ



คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง
ตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป

ขอ 68. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปน้ี
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบ ควบคุม ใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนผันเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้

เงินกู   หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี ้  เพื่อแสดงความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน
ผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษ ใหสมาชิกออกจากสหกรณ

คณะกรรมการศึกษา

ขอ 69. คณะกรรมการศึกษา
ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการจํานวน ไมเกินหาคนเปนคณะ

กรรมการศึกษา โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่ง

ตั้งกรรมการศึกษานั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ

ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษา หรือเลานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของ

กรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฎิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถัดไป
ขอ 70. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษา

ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบ



ของ สหกรณในสวนที่เกี่ยวของ  ตลอดจนมติ และคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหการศึกษาอบรมสมาชิกและผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมย หลักวิธีการ และการ

                บริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธใหสมาชิก และบุคคลภายนอก ไดทราบถึงผลงานของสหกรณที่ได

                ดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก

(4) ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยางรอบคอบ
      ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามขาวคราวเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น ทั้งใน และนอก

                ประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก

ประธานในที่ประชุม

ขอ 71. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ให   
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษา ให
ประธานกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานคณะกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม

ขอ 72. การออกเสียง
สมาชิก หรือผูแทนสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ  ออกเสียงในที่

ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  สุดแตกรณีไดเพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได

ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว  ผูนั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได

ขอ 73. การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้
การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่



ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปนเสียงชี้ขาดเวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา
ประชุม

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ

รายงานการประชุม

ขอ 74.  รายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุม

คณะกรรมการ
อื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการ
ประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณีคนหนึ่งที่เขา
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

หมวดที่ 8
ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นของสหกรณ

ขอ 75. การจาง และแตงตั้งผูจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความ

สามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเปนผูจัดการ ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไว
เปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร

ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่
ดังกําหนดไวในขอ 76 เปนลายลักษณอักษร

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือก หรือ
สอบคัดเลือก  การแตงตั้ง หรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ

ขอ 76. อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูจัดการ
ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของ

สหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน

สมาชิกลงลายมือชื่อไวในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน ตาม
ขอบังคับของสหกรณ



(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และชักจูงการถือ
หุนในสหกรณ

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู และดําเนินการอื่น ๆ

เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบ  และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล  ทุกระยะหก

เดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ

รวมถึง
กําหนดหนาที่ และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และลูกจางเหลานั้นใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถวน  
รับผิดชอบในการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญ เอกสารตาง
ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

(8) รับผิดชอบ และดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และ
เปนปจจุบันอยูเสมอ

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และ ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลดําเนินงานของ
       สหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญ
(11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะ
          กรรมการอื่น ๆ เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ ใหอยูใน

                  สภาพ  อันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา ทางราชการ

                 กําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ หรือ

                  ตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี



ขอ 77. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการสหกรณ
ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการ

ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่อื่นของสหกรณ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน

ขอ 78. การเปลี่ยนผูจัดการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการ

ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี  และการเงิน กับบรรดาทรัพยสิน  และหนี้สินของสหกรณตลอดจนจัดทํางบดุล
ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน

   ขอ 79. เจาหนาที่อื่น
นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจาง และแตงตั้งเจาหนาที่อื่นตามความจํา

เปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ และลูกจางที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด

ที่ปรึกษา

ขอ 80.  ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิและความ

สามารถและเหมาะที่เปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

ผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 81. ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญอาจเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ  ความรู  

ความสามารถ ในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณคนหนึ่ง หรือหลายคนใหเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป

ที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึงดํารงตําแหนงเจาหนาที่ในสหกรณนี้ เปนผู
ตรวจสอบกิจการไมได

จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

ขอ 82. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ  ถาเมื่อครบ



กําหนดแลวไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม  ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลาง
กอน   ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา

ขอ 83. อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ
คณะผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวม

ทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดทรัพยสิน หนี้สินทั้งปวงของ

สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ  ผูจัดการ และเจาหนาที่อื่น ๆ
ของสหกรณทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ  ในกิจการนั้น ๆ

(3) ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตั้งเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญา
จางและหลักประกัน

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการจายของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
      ขอบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่

           เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณใหผูตรวจสอบกิจ
           การเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน  ตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
           ประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย

หมวดที่ 9
ขอเบ็ดเสร็จ

ระเบียบของสหกรณ

ขอ 84. ระเบียบของสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคแหงขอบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้

(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
(2) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
(3) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง



(6) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(7) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษา
(8) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหม ี เพื่อสะดวก และเปน

แนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ เฉพาะระเบียบขอ (1) และระเบียบวาดวยการใหสหกรณ
อื่นกูยืมเงิน ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน จึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่น
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ขอ 85. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่

สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 84 (2) แตมิไดชําระตามที่เรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข
หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ

ขอ 86. การตีความในขอบังคับ
ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด ใหสหกรณเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียน

สหกรณเพื่อขอคําแนะนํา  และใหสหกรณปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

ขอ 87. การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ
สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับได โดยมติแหงที่ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม  และใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ
เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจึงจะเปนอัน
สมบูรณ

การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดแจงขอความที่เสนอใหพิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปใหสมาชิกทราบลวงหนา พรอมกับหนังสือแจงนัด
ประชุม

ขอ 88. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก
เมื่อสหกรณตองเลิก และไดจัดการชําระบัญชี  โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวย

สหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏ
วาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ  ดังตอไปนี้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(3)จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 23(2)

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิ



ที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 23(4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสาม
เดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ

ขอ 89. ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน
ภายหลังที่ไดจดทะเบียนถือใชขอบังคับนี้แลว ใหสหกรณจัดใหมีผูแทนสมาชิก ตามขอ 50

ใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญคราวตอไป
ขอ 90. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว

ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบ
ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้

บทเฉพาะกาล
ขอ 91. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ

91.1 ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือ
ใช ใหดํารงตําแหนงจนกวาจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป

91.2 ระเบียบใด ซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใช และไมขัดกับขอบังคับนี้ ให
ถือตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม

ที่ประชุมใหญวิสามัญของสหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด  ครั้งที ่1/2542 เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2542 ไดลงมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับที่ อ.010139 และ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
41 ในคราวประชุมครั้งที ่11 เมื่อวันที ่18 ตุลาคม 2542 มีมติใหแกไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใชขอบังคับ
ใหม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว

      (ลงชื่อ)   สุเมธ  รอดรัตน        ประธานกรรมการ
                ( นายสุเมธ  รอดรัตน )

(ลงชื่อ)  ถนอม  ทองขุนดํา   เลขานุการ
        (นายถนอม  ทองขุนดํา)

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูเขารวมประชุม
(ลงชื่อ)    จิตรกร  สามประดิษฐ ตําแหนง สหกรณจังหวัดตรัง

                   ( นายจิตรกร  สามประดิษฐ )
(ลงชื่อ)   ทนงศักดิ ์ ชํานาญเหนาะ      ตําแหนง สหกรณอําเภอเมืองตรัง

                  ( นายทนงศักดิ ์ ชํานาญเหนาะ )



                      สําเนาถูกตอง

               ( นายสุเมธ  รอดรัตน )
                  ประธานกรรมการ
         สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด

                  



สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัด

Trang Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd. ( TTSCC )

เลขที ่111 ถนนวิเศษกุล ซอย 5 อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร.218543,225026 - 7 
โทรสาร.211992

              

              เลขทะเบียนสหกรณที ่26/10914
เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.013943

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ
ไดรับจดทะเบียนขอบังคับ สหกรณออมทรัพยครูตรัง จํากัดไวแลวตั้งแตวันที่ 13 
มิถุนายน 2543 ( ใชแทนขอบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนขอบังคับที่ อ.010139 )

ภิรมย  ศรีจันทร
( นายภิรมย  ศรีจันทร )



ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน

นายทะเบียนสหกรณ


