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“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหน่ึง  

ซ่ึงบุคคลหลายคนควรรวมกันเขาดวยใจสมัคร  
ในฐานะที่เปนมนุษยเทาน้ันและโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด 

เพื่อจะบํารุงตนเองใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย” 
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พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“ทุกวันน้ีเราหามาไดนอย แตตองจายมาก 

ดังน้ันตองพิจารณาความจําเปน 
ของการดํารงชีวิตที่แทจริงวา 

จะอยูอยางพอเพียงไดอยางไร” 
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   สารจาก 
 นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
  

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทาน 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด   ไดดําเนินกิจการมาครบรอบปบัญชี 2554 แลว  
ซึ่งนับเปนปที่ 6 ของการจัดตั้งสหกรณขึ้นมา  โดยวัตถุประสงคในการกอตั้งเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกออมเงินรายได
ของตนสวนหน่ึงเพื่อความม่ันคงในอนาคต  และเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในมวลสมาชิกดวยกัน  โดยใชหลักคุณธรรม
อันดีงาม  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวม  โดยตลอดระยะเวลาในการดําเนินกิจการมาแลว  6 ป  
ไดมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการฯ ในแตละชุดมาโดยตลอด  
ทั้งนี้ ไดยึดหลักผลประโยชนของสมาชิกและสวนรวมเปนหลัก  รวมทั้งไดดําเนินการชวยเหลือและรวมมือแก
สังคม  และสาธารณกุศลตามควรแกโอกาส  ตามแนวความคิดปรัชญาสหกรณ 

  นับเปนปที่ 3 ที่ผมไดเขารับหนาที่ประธานกรรมการ และในรอบป 2554 ที่ผานมาน้ัน  
คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 7 ไดพยายามทําทุกวิถีทางใหสมาชิกสหกรณไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูง  
และมีความเปนอยูที่ดี  แมจะมีเหตุการณมหาอุทกภัยเกิดขึ้น สหกรณก็ไมละเลยที่จะชวยเหลือสมาชิกตราบ
เทาศักยภาพที่มีอยู เงินชวยเหลือที่สมาชิกไดรับอาจเปนจํานวนไมมาก แตเปนการแสดงถึงความเอ้ืออาทร 

และความหวงใยที่สหกรณมีใหแกเพื่อนสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนนอกเหนือจากปญหาอุทกภัยแลว       
ในรอบปที่ผานมายังมีปญหาดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และตางประเทศ ซึ่งยอมจะสงผลกระทบตอ
การบริหารงานของสหกรณ  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ ก็ไดรวมมือรวมใจในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิไดยอทอ จนทําใหสหกรณสามารถจายเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนไดเพ่ิมขึ้นจากป 2553 

  จากผลการดําเนินงานในรอบป  2554  สหกรณฯ มีจํานวนสมาชิกรวม 4,316 ราย  เพ่ิมขึ้น
จากป 2553  จํานวน 530 ราย  คิดเปนรอยละ 14.00  มีทุนดําเนินงาน 287,300,718.24 บาท เพิ่มขึ้น   
จากป  2553 รอยละ 36.95 เปนเงิน 77,510,453.57 บาท  มีกําไรสุทธิ 9,793,293.11 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 
2553 รอยละ 61.88 เปนเงิน 3,743,600.40 บาท 
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ในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  ที่ไดรวมมือรวมใจกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สนับสนุนการดําเนินงานของ
สหกรณฯ ดวยดีตลอดมา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  รวมถึงพระบารมี       
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  โปรดดลบัลดาลให

สมาชิก  และเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกทานรวมถึงครอบครัว  ประสบแตความสุข  ความเจริญ มีพลานามัย 

ที ่สมบูรณ  มีความสามัคคี  เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  เพ่ือพัฒนาสหกรณฯ ใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้ น          
เพื่ออํานวยประโยชน แกสมาชิกตลอดไป 

 
 
 

 
นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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สรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
 

สมาชิกสหกรณ 
สมาชิกสหกรณ ป 2554 จําแนกตามหนวยงาน 

 

 
 

 
 

                  

จํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิก 
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ทุนเรือนหุน 

 

 
 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
 

 

ป พ.ศ. 

จํานวนเงิน 

จํานวนเงิน 

ป พ.ศ. 
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เงินใหกูแกสมาชิก 
 

 

เ  สินทรัพยรวม 
กสก 

 

ป พ.ศ. 

จํานวนเงิน 

ป พ.ศ. 

จํานวนเงิน 
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 รายได คาใชจาย กําไรสุทธิ 
 

 
 
 

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลานบาท 

ป พ.ศ. 
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แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ป 2554-2556 
 
ยุทธศาสตรที่ 1.  สงเสริมการมีสวนรวม และการทําธุรกรรมของสมาชิก   

  กลยุทธที่ 1  สงเสริมการทําธุรกรรมและการเปนสมาชิก 
    โครงการเผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจสหกรณ 

-   กิจกรรมประชาสัมพันธสําหรับขาราชการใหมกระทรวงยุติธรรม 
-   กิจกรรมประชาสัมพันธสําหรับขาราชการเดิมที่ยังไมเปนสมาชิก  
-   กิจกรรมประชาสัมพันธสําหรับสมาชิก สอ.กระทรวงยุติธรรม 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการออมของสมาชิก   
โครงการรณรงคการออมทรัพยของสมาชิก 

- สงเสริมการเปดบัญชีออมทรัพย 
- กิจกรรมการเพ่ิมหุน 
- กิจกรรมการเปดบญัชีเงินฝาก  เชน  แจกของที่ระลึก 

กลยุทธที่ 3  เพ่ิมผลิตภัณฑสินเชื่อที่เหมาะสมกับความจําเปนสําหรับสมาชิก 
โครงการรวมหน้ีไวที่สหกรณ 
โครงการสินเชื่อเพ่ือ.......................................... 

  
ยุทธศาสตรที่ 2.  พัฒนาศักยภาพในการใหบริการของสหกรณ 

กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดลอม เพ่ือการใหบริการและ
การปฏิบัติงาน 

โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
จัดหา Hardware คอมพิวเตอร 
โครงการพัฒนาเว็บไซดเพ่ือการเขาถึงการบริการของสหกรณ และการ
เขาถึงขอมูลของสมาชิก 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทําธุรกรรมของสมาชิก 
โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลของสมาชิกที่ทันสมัย 
โครงการปรับปรุงสถานที่ในการใหบริการ 
โครงการกิจกรรม 5 ส. 
โครงการจัดหาเคร่ืองแบบสําหรับเจาหนาที่ 

  กลยุทธที่ 2  สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร 
    โครงการฝกอบรมคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และสมาชิก 

โครงการฝกอบรมความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณ 
โครงการศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพย 
โครงการปรับปรุงโครงสรางเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการแก
เจาหนาที่สหกรณ 
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  กลยุทธที่ 3  การประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจใหแกสมาชิก 
โครงการประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหแกสมาชิกผานทาง (เว็บไซด, 
SMS,  สลิปเงินเดือน, หนังสือเวียน) 

 
ยุทธศาสตรที่ 3.  สงเสริมสวัสดิการแกสมาชิก 

กลยุทธที่ 1  เพ่ิมสวัสดิการแกสมาชิก 
 โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
 โครงการเงินสงเคราะหสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอน กรณีภัยพิบัติ 
 โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บปวย 
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ที่ ยธ 0202 (สอ.ยธ.) /ว 139 

      15  กุมภาพันธ  2555 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2554 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุตธิรรม จํากัด 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เห็นสมควรจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในวันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หอประชุม
สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ซอยแจงวัฒนะ 7 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553 
ระเบียบวาระที ่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2555 
ระเบียบวาระที ่ 4 รับทราบสมาชิกเขาใหม และออกจากสหกรณ 
ระเบียบวาระที ่ 5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554 
ระเบียบวาระที ่ 6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2554 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2554 
ระเบียบวาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 
ระเบียบวาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจายประจําป 2555 
ระเบียบวาระที ่ 10 พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2555 
ระเบียบวาระที ่ 11 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2555 
ระเบียบวาระที ่ 12 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2555 
ระเบียบวาระที ่ 13 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ระเบียบวาระที ่ 14 พิจารณาระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการ

สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
ระเบียบวาระที ่ 15 เร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

อนึ่ง สหกรณจะเปดรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 12.00 น. โดยจะเร่ิมการประชุม
เวลา 13.00 น. และปดการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ในการลงทะเบียนสมาชิกจะตองนําบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ/ลูกจาง ไปแสดงดวย โดยจะไดรับคาพาหนะ 500 บาท 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

                  
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A ชั้น 6 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 02 141 5183-4, 02 141 5196-8 โทรสาร 02 143 8257 

MINISTRY OF JUSTICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE , LIMITED 
Tel.  02 141 5183-4, 02 141 5196-8 Fax  02 143 8257 
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2554 
วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 

สารบัญ 
หนา 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

ระเบียบวาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553    

ระเบียบวาระที ่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2555 

ระเบียบวาระที ่ 4 รับทราบสมาชิกเขาใหม และออกจากสหกรณ     

ระเบียบวาระที ่ 5 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2554     

ระเบียบวาระที ่ 6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2554   

ระเบียบวาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2554  

ระเบียบวาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554     

ระเบียบวาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจายประจําป 2555   

ระเบียบวาระที ่ 10 พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2555  

ระเบียบวาระที ่ 11 พิจารณาเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2555    

ระเบียบวาระที ่ 12 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2555     

ระเบียบวาระที ่ 13 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ระเบียบวาระที ่ 14 พิจารณาระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ  

ระเบียบวาระที ่ 15 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี)         

ภาคผนวก 
ภาพคณะกรรมการดําเนินการ  
ภาพคณะกรรมการเงินกู ผูตรวจสอบกิจการ 
ภาพเจาหนาที่สหกรณ 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองการปรับอัตราดอกเบี้ย 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองยกเลิกบริการเงินกูฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียนผานระบบ ATM 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองกําหนดวันปดทําการของสหกรณฯ ในระหวางเกิดอุทกภัย 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษชวยเหลือสมาชิก
ผูประสบภัยนํ้าทวม 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษชวยเหลือสมาชิก
ผูประสบภัยนํ้าทวม (เพ่ิมเติม) 
ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เร่ืองการชวยเหลือสมาชิกผูประสบอุทกภัย 
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ระเบียบวาระที่  1   
เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

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

 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด ขอ 62 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงคร้ัง

ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ   

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 ประจําป 2554     

ไดบริหารงานสหกรณฯ มาครบรอบป และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองงบดุล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554  เสร็จเรียบรอยแลว จึงกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในวันนี้ เพื่อให

สมาชิกไดรับทราบผลการดําเนินงาน และพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระตอไป 
 

ที่ประชุม            
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ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553 

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

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป  2553 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

วันศุกรที่  18  มีนาคม  2554 

ณ หอประชุมสโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย 

ผูเขาประชุม   

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 6 จํานวน     12 คน 

สมาชิกสามัญ จํานวน  592  คน  จากสมาชิกสามัญ  2,255  คน 

สมาชิกสมทบ จํานวน  736  คน  จากสมาชิกสมทบ  1,531  คน 

ผูเขารวมประชุม 

นางสาวเพชรรัตน  โพธิ์ทอง ผูสอบบัญชีสหกรณ      

  นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส ผูตรวจสอบกิจการ     

นายชนพัฒน  เถาวหิรัญ  ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ พ้ืนที่ 2 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

  เมื่อครบองคประชุมตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548  

โดยมีสมาชิกเขาประชุมไมนอยกวา 100 คน  นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ  ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณฯ ชุดที่ 6 เปนประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุมแลวดําเนินการตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด ขอ 62 กําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่ง

คร้ังภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ   

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 6 ประจําป 2553 

ไดบริหารงานสหกรณฯ มาครบรอบป และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองงบดุล สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2553  เสร็จเรียบรอยแลว จึงกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในวันน้ี  ในนามของ

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ขอตอนรับทานสมาชิกสหกรณฯ  ที่ใหเกียรติ

มารวมประชุมคร้ังนี้อยางพรอมเพรียงกัน  โดย ณ ขณะนี้มีสมาชิกสามัญลงทะเบียนเขารวมประชุมจํานวนเกิน 

100 คน แลว ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม ขอ 65 
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  การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ในวันนี้ก็เพ่ือแถลงผลการดําเนินงาน

ของสหกรณในรอบปที่ผานมา ซ่ึงในรอบป 2553 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด   

1. มีผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 6 ในรอบป  2553 ไดดําเนินงานมี

ผลกําไรสุทธิ  6  ลานบาทเศษ  เพ่ิมขึ้นจากป 2552 เปนเงิน 1.2 ลานบาทเศษ จากที่ประชุมใหญประมาณการ

กําไรสุทธิประจําป 2553 ไวจํานวนเงิน 5 ลานบาทเศษ แตสหกรณฯ สามารถทํากําไรสุทธิไดเกินประมาณการ

ที่ตั้งไวทั้งที่สหกรณฯ ไดลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับสมาชิกตั้งแตเดือนมกราคม 2553 จากรอยละ 7 ตอป 

เหลือรอยละ  6.50 ตอป ซ่ึงเปนผลจากคณะกรรมการและฝายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น 

ประชาสัมพันธเขาถึงสมาชิกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ ในเว็บไซดของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด หนวยตัวแทนและจากเจาหนาที่ 

2.  นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการป 2554 ปน้ีเปนปแรกที่คณะกรรมการดําเนินการ     

ไดกําหนดนโยบายของแผนงานกลยุทธ และบทบาทของสหกรณฯ ใหชัดเจนทุก ๆ ดานในเร่ืองของ 

1.  สงเสริมการเปนสมาชิก 

2.  สงเสริมการออม 

3.  เพ่ิมผลิตภัณฑสินเชื่อที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับสมาชิก 

4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใหบริการและการปฏิบัติงาน 

5.  สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร 

6.  สงเสริมสวัสดิการแกสมาชิก 

7.  การประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหแกสมาชิก 

3.  การประชาสัมพันธ การสื่อสาร และการใหบริการที่จะใหความสะดวกกับสมาชิกโดยใน    

ป  2554 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ไดมีการปรับแผนประชาสัมพันธ โดยมีการสื่อสารตรง  

ไปยังสมาชิก เชน เว็บไซดของสหกรณฯ  Facebook  ทวิสเตอร  แผนพับ  โปสเตอร 

4.  การประชุมใหญสามัญประจําป ในวันน้ีสหกรณฯ ไดจัดเตรียมของรางวัลใหแกสมาชิก   

ทั้งหมด 61 รางวัล   

รางวัลที่  1  มี  1  รางวัล   รางวัลละ  2,500  บาท 

รางวัลที่  2  มี  2  รางวัล   รางวัลละ  1,500  บาท 

รางวัลที่  3  มี  3  รางวัล   รางวัลละ  1,000  บาท 

รางวัลที่  4  มี  25  รางวัล   รางวัลละ     500  บาท 

รางวัลที่  5  มี  30  รางวัล   รางวัลละ     300  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป  2553 และประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 

1/2553 

 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2553) 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2553 และประชุมใหญวิสามัญ คร้ังที่ 

1/2553 
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ระเบียบวาระที่ 3   รับทราบสมาชิกเขาใหม และลาออกจากสหกรณ 

ประธานเสนอใหที่ประชุมทราบจํานวนสมาชิกเขาใหม ลาออก และคงเหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2553 ดังน้ี 

 ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม 2553  จํานวน  3,172 คน 

 สมัครใหม     จํานวน    887 คน 

 ลาออก     จํานวน    273 คน 

 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน  3,786 คน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่4   รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป  2553 

ประธานเสนอใหที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ในรอบป 2553  โดย

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 6 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2553) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5   รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2553 

ประธานเสนอใหที่ประชุมทราบผลการตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ในรอบป 2553  โดย

นางสาวสวาสดิ์ อินทวังโส ผูตรวจสอบกิจการ หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ผูที่ไดรับแตงตั้ง

จากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2553) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป  2553 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2553  โดย

นางสาวเพชรรัตน  โพธิ์ทอง ผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ไดตรวจสอบงบดุล งบกําไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบรอยแลว (รายละเอียดปรากฏในรายงาน

กิจการประจําป 2553) 

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2553 ตามที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ

รับรองแลว 
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ระเบียบวาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2553 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2553 ตามขอเสนอ

ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 6 เปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 

จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 27 (รายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการ ประจําป 2553) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2553 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป  2554 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 

2554 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 67 (7) ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 6 ไดพิจารณาแลว 

มติที่ประชุม อนุมัติใหใชแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2554 ตามที่เสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป  2554 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนดไววา  

“ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแก           

การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่นาย

ทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบใหสหกรณใดถือใชวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณเปน

วงเงินเทาใดแลว หากปตอ ๆ  มาไมมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณอีกก็ไมตอง

ขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ” 

ตั้งแตป 2551-2553 นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณถือใชวงเงินกูยืมหรือ    

ค้ําประกัน ไมเกิน 57,000,000 (หาสิบเจ็ดลานบาทถวน) 

ในการดําเนินงานประจําป 2553 สหกรณไดใชวงเงินกูยืมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย          

แหงประเทศไทย จํากัด ไปแลว 50 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกูยืมและในการบริหารจัดการ 

ซึ่งป  2553 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดอนุมัติ ใหสหกรณถือใชวงเ งินกูยืมหรือค้ําประกันไม เกิน 

57,000,000 บาท   ในป 2554 สหกรณขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันจํานวน 120,000,000 บาท  

(หน่ึงรอยยี่สิบลานบาทถวน) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2554 ไมเกิน 

120,000,000 บาท  (หนึ่งรอยยี่สิบลานบาทถวน)   
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ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2554 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ ฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 

กําหนดวา “สหกรณมีผูตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ

ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ” และนายทะเบียนสหกรณได

กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน ถาเปนนิติบุคคลใหมีจํานวน

หนึ่งนิติบุคคล  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดน้ี ไดดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ 

ประจําป 2553 แลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมใหญเลือก นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส นางนิจวิภา  ชูฤกษ และ

นางสาวธราภรณ  โกวิทคณิต เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2554 ของ สอ.ยธ.และกําหนดคาตอบแทนปละ 

12,000.00 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกตั้งนางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส นางนิจวิภา  ชูฤกษ และนางสาวธราภรณ  

โกวิทคณิต เปนผูสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2554 กําหนดคาตอบแทนปละ 12,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป  2554 

ประธานแจงตอที่ประชุมวาตาม พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 69 ใหนายทะเบียนสหกรณ

แตงตั้งผูสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ การตรวจสอบบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

สหกรณไดประสานผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2554 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

และผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณจากทะเบียนรายชื่อผูสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยมีผู

เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จํานวน 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 6 ไดพิจารณาขอเสนอ

แลว เห็นควรคัดเลือกใหที่ประชุมพิจารณา 2 ราย คือนายสุทิน รัตนวิจิตร และนายณรงค  ภาณุสุวัฒน เปน

ผูสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประจําป 2554 กําหนดคาตอบแทนปละ 50,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือกนายณรงค  ภาณุสุวัฒน เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ ประจําป 2554  

 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําป  2554 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง ยุติธรรม จํากัด 

พ.ศ. 2548 ขอ 70 กําหนดวา “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต 

วันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนง

เปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือ

วาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยู

นานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป ” 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 6/2553 มีจํานวนทั้งหมด 15 คน ไดพนจากตําแหนงตาม

วาระ จํานวน 7 คน ดังนี้ 



รายงานกิจการประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

19 

 

ชุดที ่6/2553 ตําแหนง วาระที ่ ปที ่ หมายเหตุ 

1.  นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ ประธาน 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

2.  นายวีระยุทธ  สุขเจริญ รองประธาน 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

3. นางลางนอย ปาลวัฒนวิไชย รองประธาน 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

4.  นางฉลอง  อติกนิษฐ กรรมการ 2 1  

5. พ.ต.ท.กฤษฎา  ริบรวมทรัพย กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ   

6. นางสาวทัศนีย สาริกา กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ   

7. นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ ์ กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

8. นางเพ็ชรรินทร  วิมุกตายน กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ 

9. นางเตือนใจ  เจริญพงษ กรรมการ 2 1  

10. นายนิรัต  นิรัติศัยโสภิญ กรรมการ 2 1  

11. นายสมโชค  บุญกําเนิด กรรมการ 1 1  

12. นายวัลลภ  นาคบัว กรรมการ 1 1  

13. นายพชรดนัย  ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 1 1  

14. นางสุจิตรา  จริศักดิ์ กรรมการ 1 1  

15. นายอารักษ  ภักดีบุตร กรรมการ 1 1  

หมายเหตุ    *   พนตําแหนงตามวาระแตสามารถเลือกตั้งกลับมาได 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 68 กําหนดไววา 

“ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการ

ดําเนินการอีกสิบสี่คนซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก” แตเนื่องจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 

จํากัด ยังมีขอจํากัดในเร่ืองสถานที่ อัตรากําลังเจาหนาที่ และความพรอมที่จะเตรียมการจัดการใหมีการ

เลือกตั้งกรรมการสหกรณในลักษณะประกาศชวนเชิญใหมีการเลือกตั้ง การจัดใหมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คูหา

เลือกตั้ง การกําหนดวิธีการเลือกตั้งรวมทั้งบัตรเลือกตั้ง จึงเห็นควรใหมีการเสนอชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวา 

5 คน สําหรับการลงคะแนนใหใชวิธียกมือ ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ลงไปถึงลําดับที่ 7 จะไดรับเลือกเปน

กรรมการ อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป 

ที่ประชุมไดเสนอชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงประธาน โดยเสนอนายชาญเชาวน ไชยานุกิจ และ

เลือกตั้งกรรมการอื่นอีก 6 คน โดยมีผูรับรองไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้มีการเสนอชื่อทั้งสิ้นจํานวน 8 ราย และได

ลงคะแนนโดยวิธียกมือ 

มติที่ประชุม เปนเอกฉันทเห็นชอบใหนายชาญเชาวน ไชยานุกิจ เปนประธานกรรมการ และผลการ

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประจําป 2554 ดังน้ี 
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ชุดที ่7/2554 ตําแหนง  วาระที ่ ปที ่ หมายเหต ุ

1. นางลางนอย  ปาลวัฒนวิไชย กรรมการ 2 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 1  (241 คะแนน) 

2. นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 1 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 2  (240 คะแนน) 

3. นายวีระยุทธ  สุขเจริญ กรรมการ 2 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 3  (236 คะแนน) 

4. นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ ์ กรรมการ 2 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 4  (174 คะแนน) 

5. นางเยาวภาณี  รังแกว กรรมการ 1 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 5  (157 คะแนน) 

6. นางสาวรวิวรรณ  ศรีวนาภิรมย กรรมการ 1 1 ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 6  (123 คะแนน) 

7. นางสาววณี  กอสุวรรณศิริ กรรมการ   ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 7  (  98 คะแนน) 

8. นางจํานรรณ  พลฤทธ์ิ กรรมการ   ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 8  (  88 คะแนน) 
 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ 

   ไมมี 

 

เลิกประชุมเวลา   16.00 น.                

(ลงชื่อ)     ประธานที่ประชุม 

(นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ) 
 

                                                                    

(ลงชื่อ)         เลขานุการ 
(นายอารักษ  ภักดีบุตร) 
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ระเบียบวาระที่ 3 
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

****************************** 
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ .ศ. 2548 ขอที่  70 กําหนดวา

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อ

ครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของ

กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจาก

ตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจาก

ตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป  กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได แต

ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7/2554 มีจํานวน

ทั้งหมด 15 คน ไดพนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 8 คน ดังน้ี 

 

ชุดที ่7/2554 ตําแหนง วาระที ่ ปที ่ หมายเหตุ 

1.  นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ ประธาน 2 1  

2.  นายวีระยุทธ  สุขเจริญ รองประธาน 2 1  

3.  นางลางนอย ปาลวัฒนวิไชย รองประธาน 2 1  
4.  นายสมโชค บุญกําเนิด 
5.  นางฉลอง  อติกนิษฐ 

รองประธาน
รองประธาน 

1 
2 

2 
2 

พนตําแหนงตามวาระ  * 
พนตําแหนงตามวาระ   

6.  นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย กรรมการ 1 1  

7.  นางสุจิตรา  จริศักดิ์ กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

8.  นางเตือนใจ  เจริญพงษ กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ   

9.  นายโกมล  พรมเพ็ง กรรมการ 1 1  

10. นายวัลลภ  นาคบัว กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

11. นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ ์ กรรมการ 2 1  

12. นายนิรัต  นิรัติศัยโสภิญ กรรมการ 2 2 พนตําแหนงตามวาระ   

13. นายพชรดนัย  ฤทธ์ิกังวานเดช กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

14. นางเยาวภาณี  รังแกว กรรมการ 1 1  

15. นายอารักษ  ภักดีบุตร กรรมการ 1 2 พนตําแหนงตามวาระ  * 

หมายเหตุ    *   พนตําแหนงตามวาระแตสามารถเลือกตั้งกลับมาได 
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ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 68 กําหนดไววา     

ให สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการ

ดําเนินการอีกสิบสี่คนซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก แตเนื่องจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 

จํากัด ยังมีขอจํากัดในเร่ืองอัตรากําลังเจาหนาที่ และความพรอมที่จะเตรียมการจัดการใหมีการเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการสหกรณในลักษณะประกาศเชิญชวนใหมีการเลือกตั้ง จัดใหมีคณะกรรมการเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง 

กําหนดวิธีการเลือกตั้ง ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณโดยการเสนอชื่อ

และมีผูรับรองไมนอยกวา 5 คน สําหรับการลงคะแนนใหลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ 

1 ลงไปจนถึงลําดับที่ 8 จะไดรับเลือกเปนกรรมการ 

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง จํานวน 8 คน 

โดยผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับที่ 1-8 เปนกรรมการดําเนินการ อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป   

 
ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 4 
รับทราบสมาชิกเขาใหม และลาออกจากสหกรณ 

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

ในรอบป 2554 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด มีจํานวนสมาชิกเขาใหม ลาออก 

และคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ดังน้ี 

ยอดสมาชิกยกมา  ณ วันที ่1 มกราคม 2554  จํานวน 3,786   คน 

สมัครใหม                                        จํานวน    893   คน 

ลาออก                                             จํานวน    363   คน 

สมาชิกคงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม  2554 จํานวน  4,316   คน 

สมาชิกสามัญ จํานวน 2,467 คน 

สมาชิกสมทบ จํานวน 1,849   คน 

ลําดับที่ สังกัด ยอดยกมา สมัครใหม ลาออก คงเหลือ 

1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 229 95 23 301 

2 กรมคุมประพฤติ 1,112 189 74 1,227 

3 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 68 15 9 74 

4 กรมบังคับคดี 539 104 33 610 

5 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 1,162 112 124 1,150 

6 กรมราชทัณฑ 85 68 16 137 

7 สํานักงานกิจการยุติธรรม 63 4 9 58 

8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 136 7 10 133 

9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 249 152 13 388 

10 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 74 11 11 74 

11 สํานักงาน ปปท. 84 23 15 92 

12 สหกรณออมทรพัยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 6 6 5 7 

13 หนวยพิเศษ (สมาชิกโอนราชการและนําสงเงินเอง) -21 107 21 65 

รวมทั้งสิ้น 3,786 893 363 4,316 

ที่ประชุม           
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ระเบียบวาระที่ 5 
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป  2554 

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

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 ขอรายงานผล

การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554     

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1.  การบริหารงานตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

การบริหารงานสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ในรอบป 2554 ไดรับการ

สนับสนุนและรวมมืออยางดีจากสมาชิกสหกรณ ทําใหการบริหารงานสหกรณสามารถใชเงินทุนจาก

ภาย ในสหกรณที่เ พ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งจากทุนเรือนหุนและเงินฝากของสมาชิก ซ่ึงคณะกรรมการ

ดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณ ไดตั้งใจและมุงมั่นในการบริหารงานเพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม

วัตถุประสงค เปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกสหกรณ ทั้งสมาชิกผูถือหุน ผูกูยืมเงิน และผูฝากเงิน 

โดยมีผลการดําเนินงานประจําป 2554 ดังตอไปน้ี  

1.1  สมาชิกสหกรณ 

สหกรณไดประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมสมัครเขาเปนสมาชิก

สหกรณดวยความสมัครใจ โดยมีขาราชการและพนักงานราชการสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ ดังน้ี 

จํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 จํานวน  3,786 คน 

บวก จํานวนสมาชิกที่สมัครเขาใหมระหวางป จํานวน 893 คน 

หัก จํานวนสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพระหวางป จํานวน 363 คน 

จํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 จํานวน  4,316 คน 

ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 มียอดสมาชิกสมัครเขาใหม 893 คน คิดเปนรอยละ 

23.58 สมาชิกพนจากสมาชิกภาพ 363 คน คิดเปนรอยละ 9.58 และมียอดสมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 

2554 จํานวน 4,316 คน เพ่ิมขึ้น 530 คน คิดเปนรอยละ 13.99 

1.2  ทุนเรือนหุน 

สหกรณไดประชาสัมพันธและสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยโดยการสะสมหุนอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหสหกรณมีทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น ดังน้ี 

 

 

                  



รายงานกิจการประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

25 

 

ทุนเรือนหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน  79,359,200.00   บาท 
ทุนเรือนหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน  107,808,260.00 บาท 
ทุนเรือนหุน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน  155,982,640.00 บาท 
ป 2554 มีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้นจาก ป 2553 จํานวน     48,174,380.00   บาท  
คิดเปนรอยละ 44.69 

1.3  เงินรับฝากจากสมาชิก 

สหกรณใหบริการเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ และไดสงเสริมใหสมาชิกมีการออม มาก
ขึ้น โดยไดกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษทวี
ทรัพย พ.ศ. 2552 เพ่ือขยายการรับฝากเงินจากสมาชิกโดยวิธีหักจากบัญชีเงินไดรายเดือนของผูฝาก และได
เปดบริการเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย ในป 2553 โดยมีเงินรับฝากจากสมาชิก ดังน้ี 

เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 106,449,660.44   บาท 
เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 93,869,660.79   บาท 
เงินรับฝาก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 79,747,943.34   บาท 
ป 2554 มีเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงจากป 2553 จํานวน  14,121,717.45 บาท  
คิดเปนรอยละ 15.04 

1.4 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณไดเปดใหบริการเงินกูแกสมาชิกแยกเปนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูเพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียนผานระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด และเปดใหบริการเงินกูสามัญ เงินกู
สามัญโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ โดยมีเงินกูยืมแกสมาชิก ดังน้ี 

เงินใหกู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน  133,866,569.62 บาท 
เงินใหกู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 185,760,405.03 บาท 
เงินใหกู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 266,281,251.09 บาท 
ป 2554 มีเงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก ป 2553 จํานวน 80,520,846.06 บาท  
คิดเปนรอยละ 43.35 

1.5  การลงทุนของสหกรณ 

สหกรณไดนําเงินไปลงทุนในแหลงเงินทุน โดยพิจารณาจากสภาพคลองของสหกรณ 
และความเหมาะสมกับผลตอบแทนที่จะไดรับ ดังน้ี 

- ตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 10,000,000 บาท 

- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 107,500 บาท 

1.6  สินทรัพยรวม  

จากผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ในรอบป 2554 
สหกรณฯ มีสินทรัพยรวมซึ่งประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินกู เงินลงทุน และสินทรัพยอ่ืน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 209,790,264.67 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 
287,300,718.24 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 77,510,453.57 บาท คิดเปนรอยละ 36.95 
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2.  สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ตั้งแตป 2548 ที่เร่ิมกอตั้ง
สหกรณจนถึงป 2554 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอนดังนี้ 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1.  สมาชิก 2,264 
2,591 

(+ 14.44) 
2,483 

(- 4.17) 
2,832 

(+14.06) 
3,172 

(+12.00) 
3,786 

(+19.35) 
4,316 

(+13.99) 

2.  ทุนเรือนหุน 6,616,820 
22,471,650 

(+239.61) 
38,631,450 

(+71.91) 
56,652,955 

(+46.65) 
79,359,200 

(+40.08) 
107,808,260 

(+35.85) 
155,982,640 

(+44.69) 

3. เงินรับฝากออมทรัพย
พิเศษ 

- - 22,824,636.73 
39,252,643.27 

(+71.97) 
106,449,660.44 

(+171.19) 
93,869,660.79 

(-11.81) 
79,747,943.34 

(-15.04) 

4. เงินลงทุนหุนกู/       
ต๋ัวสัญญา ใชเงินระยะยาว 

- - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

5.  ต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสัน้ - - - - 35,000,000 - - 

6.  เงินใหกูแกสมาชิก 
2,740,748.50 

 
30,870,947.86 

(+1,135.80) 
46,148,671.14 

(+49.49) 
86,747,038.26 

(+87.97) 
133,866,569.62 

(+54.32) 
185,760,405.03 

(+38.77) 
266,281,251.09 

(+43.35) 

7.  รายได 70,216.22 
1,176,819.66 

(+1,575.99) 
2,960,702.46 

(+151.59) 
4,775,853.22 

(+61.31) 
9,044,790.82 

(+89.39) 
10,643,012.12 

(+17.67) 
16,752,936.79 

(+57.41) 

8.  คาใชจาย 20,260.89 
267,568.19 
(+1,220.61) 

809,329.33 
(+202.48) 

1,648,214.32 
(+103.65) 

4,195,482.46 
(+154.55) 

4,593,319.41 
(+9.48) 

6,959,643.68 
(+51.52) 

9.  กําไรสุทธ ิ 49,955.33 
909,250.47 
(+1,720.13) 

2,151,373.13 
(+136.61) 

3,127,638.90 
(+45.38) 

4,849,308.36 
(+55.05) 

6,049,692.71 
(+24.75) 

9,793,293.11 
(+61.88) 

10.  เงินปนผล 2% 4.5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.25% 5.50% 

11.  เงินเฉลี่ยคืนดอกเบ้ีย
เงินกู 

- 5% 5.25% 5.25% 5.50% 5.50% 5.75% 

3.  สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 

ในป 2554 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ไดดําเนินการจายเงินสวัสดิการ
สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย เปนจํานวนเงิน 48,000 บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถวน) และจายเงินในทุน
สาธารณประโยชน 1 รายการ เปนจํานวนเงิน 160,000 (หน่ึงแสนหกหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ทุนสวัสดิการ 
สมาชิกถึงแกกรรม 
1. นางสาวปทมา เต็มอาด  จํานวนเงิน 19,000 บาท 
2. นางสาวพุทธชาด กงทอง  จํานวนเงิน   9,000 บาท 
3. นายนท ีโพธิ์ช ู  จํานวนเงิน 20,000 บาท 

 

ทุนสาธารณประโยชน 
1. เงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูประสบอุทกภัย จํานวนเงิน 160,000 บาท 

ที่ประชุม    
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ระเบียบวาระที่ 6 
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป  2554 

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

ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 ไดจัดทํา

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2554 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอมาพรอมน้ี 

                                          

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2554 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554  
ไดเลือกตั้งนางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส, นางนิจวิภา  ชูฤกษ และนางสาวธราภรณ  โกวิทคณิต  เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 น้ัน        
คณะผูตรวจสอบไดทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการ

ดําเนินการเปนประจําทุกเดือนตลอดป พ.ศ. 2554 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําป โดยสรุป
ดังตอไปน้ี 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.2 เพ่ือสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานระบบสารสนเทศ

การเงินการบัญชี  
1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณวาเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 

ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ตลอดจน

การจัดทํางบการเงิน  
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม  
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3.  ผลการตรวจสอบ 

  3.1  การบริหารงานของสหกรณ 

       3.1.1 สหกรณมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบอยางชัดเจน  การดําเนินงานของสหกรณ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ และ

เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

 3.1.2 สหกรณไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในดานตาง ๆ และไดมีการดําเนินงานเปนไป

ตามระเบียบที่กําหนด 

 3.1.3 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานและความเคลื่อนไหว

ของธุรกิจสหกรณเปนประจําทุกเดือน 

 3.1.4  ในป พ.ศ. 2554 สหกรณมีการจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน รวม 9 อัตรา 

ประกอบดวย ผูจัดการ 1 อัตรา, เจาหนาที่บัญชีระดับกลาง 1 อัตรา,  เจาหนาที่บัญชีระดับตน 1 อัตรา,  

เจาหนาที่สินเชื่อระดับกลาง 1 อัตรา,  เจาหนาที่สินเชื่อระดับตน 1 อัตรา,  เจาหนาที่การเงินระดับกลาง  1 

อัตรา, เจาหนาที่การเงินระดับตน 1 อัตรา และเจาหนาที่ธุรการระดับตน จํานวน 2 อัตรา เจาหนาที่มีความรู

ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน  การแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ แตละตําแหนง

ชัดเจนและเพียงพอ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผูจัดการ 

3.2  การเงิน 

 การปฏิบัติงานดานการเงิน โดยทั่วไปเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548  

 3.2.1 การเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่ใหเก็บรักษาเงินสดไวไดไมเกินวันละ 10,000 บาท 

โดยมีตูนิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในมือ และเอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ๆ  

                     3.2.2 การรับ-จายเงินเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ และอยูภายใตงบประมาณรายจายที่

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป การจายเงินของสหกรณมีการอนุมัติโดย ผูมีอํานาจอนุมัติอยาง

ครบถวนถูกตอง 

3.3  การบัญช ี

 3.3.1 มีเอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

 3.3.2 การบันทึกบัญชีเปนไปตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด มีการใช

โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (Version 2.1) ควบคูกับการใหเจาหนาที่

บันทึกรายการลงสมุด (manual) เน่ืองจากโปรแกรมระบบบัญชียังไมครอบคลุมการปฏิบัติงานดานบัญชี

การเงิน จึงตองบันทึกรายการลงสมุด (manual) ควบคูกับบันทึกรายการในโปรแกรมบัญชี  เพื่อใชสอบทาน

ความถูกตอง  

 3.3.3 การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ ถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด  

 3.3.4 เสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
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3.4.  การดําเนินงาน 

   3.4.1 สมาชิก 

 สหกรณมีสมาชิกเม่ือตนป จํานวน 3,786 คน ระหวางปมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น จํานวน 812 คน 

สมาชิกลาออก จํานวน 282 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป จํานวน 4,316 คน สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 

530 คน หรือรอยละ 14 การรับสมาชิกและการพนสมาชิกภาพถือปฏิบัติตามขอบังคับและเปนไปตามมติ   

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

  3.4.2 การใหเงินกูแกสมาชิก 

            การใหเงินกูและการจายเงินกูแกสมาชิก โดยทั่วไปเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุตธิรรม จํากัด สหกรณไดใหเงินกูแกสมาชิก ไดแก เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน,  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงิน

หมุนเวียน,  เงินกูสามัญ,  เงินกูสามัญโครงการพิเศษ  และเงินกูพิเศษ ในระหวางปสหกรณไดใหเงินกูแก

สมาชิก เปนเงินทั้งสิ้น 221,559,962.66 บาท ประกอบดวย 

 -   เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนเงิน 17,275,790.- บาท 

 -   เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (KTB CO_OP) เปนเงิน 3,155,524.- บาท 

 -   เงินกูสามัญ เปนเงิน 193,699,758.66 บาท 

 -   เงินกูสามัญโครงการพิเศษ เปนเงิน 7,428,890.- บาท 

  การรับชําระหน้ีเปนปกติ ณ วันสิ้นป มีเงินใหกูคงเหลือจํานวน 266,281,251.09 บาท 

เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 80,520,846.06 บาท หรือรอยละ 43.35 

                         3.4.3 การรับฝากเงินจากสมาชิก 

 การรับฝากเงินจากสมาชิกโดยทั่วไปเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท ไดแก เงินรับฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ และ  

เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย ณ วันสิ้นปมียอดเงินฝากคงเหลือจํานวน 79,747,943.34 บาท 

แยกเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษจํานวน 76,616,341.88 บาท เงินฝากออมทรัพยพิเศษทวีทรัพยจํานวน 

3,131,601.46 บาท เงินรับฝากลดลงจากปกอนจํานวน 14,121,717.45 บาท คิดเปนรอยละ 15.04       

 3.4.4 ดานการลงทุน 

 สหกรณไดนําเงินไปลงทุนเพ่ือกอใหเกิดรายได ดังน้ี 

 3.4.4.1 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ยอดยกมาตนป พ.ศ. 2554 

จํานวน 79,000.00 บาท ระหวางปเพ่ิมขึ้น จํานวน 28,500.00 บาท ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 

107,500.00 บาท 

 3.4.4.2 ตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาวชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป จํานวน 10,000,000.00 บาท ครบกําหนดวันที่ 21 มิถุนายน 2555              

 รวมยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 10,107,500.00 บาท 
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 3.4.5  ทุนเรือนหุน 

 ทุนเรือนหุนยกมาตนป 2554 จํานวน 107,808,260.00 บาท ระหวางปมีทุนเพิ่มขึ้น 

จํานวน 48,174,380.00 บาท  ทุนเรือนหุน ณ วันสิ้นป จํานวน  155,982,640.00 บาท  หรือรอยละ 44.69 

การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุนเปนไปตามขอบังคับและมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 3.4.6 ทุนสํารองและทุนสะสมของสหกรณ 

 ทุนสํารองและทุนสะสมจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  พ.ศ. 2554 มีจํานวน 

668,315.54 บาท คิดเปนรอยละ 11.04 ของยอดกําไรสุทธิ  โดยทุนสํารองกําหนดใหถอนไปใชไดกรณีชดเชย

การขาดทุนของสหกรณเทาน้ัน ทุนสะสมประกอบดวย ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล, ทุนสาธารณะประโยชน, 

และทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว ระหวางป 2554 มีรายการเคลื่อนไหวของ     

ทุนสํารองและทุนสะสม ดังนี้ 

รายการ ยอดยกมาตนป เพ่ิมระหวางป ลดลงระหวางป คงเหลือ 

ทุนสํารอง 

ทุนสะสม  

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

- ทุนสาธารณประโยชน 

- ทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห 

  แกสมาชิกและครอบครัว 

1,186,743.15 

 

124,189.50 

147,000.00 

 

276,856.53 

610,315.54 

 

19,000.00 

19,000.00 

 

  20,000.00 

0.00 

 

0.00 

6,000.00 

 

  48,000.00 

1,797,058.69 

 

 

143,189.50 
 

160,000.00 

 

 

248,856.53 

รวมทุนสะสม   548,046.03  58,000.00 54,000.00   552,046.03 

รวมทุนสํารองและทุนสะสม 1,734,789.18 668,315.54 54,000.00 2,349,104.72 
 

        การจายเงินเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการ

ใชเงินทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2550 และระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวย

สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2551 

 3.5 ผลการดําเนินงาน 

         สหกรณจัดทําประมาณการรายได รายจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2554 เสนอตอ    

ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบกับประมาณการ ดังน้ี    
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ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดกับรายไดจริง 

รายการ ประมาณการ รายไดจริง 
รอยละ 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกู 16,790,000.00 16,281,632.65   96.97 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 315,000.00 425,887.65 135.20 
คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 41,390.00 137.97 
รายไดอ่ืน ๆ       5,000.00           4,026.49   80.53 
      รวมรายได 17,140,000.00 16,752,936.79  

   ประมาณการรายได จํานวน 17,140,000 บาท ผลการดําเนินงานมีรายไดจริง จํานวน 

16,752,936.79 บาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 387,063.21  บาท หรือต่ํากวารอยละ 2.26 

ตารางเปรียบเทียบประมาณการคาใชจายกับคาใชจายจริง 

รายการ ประมาณการ คาใชจายจริง  รอยละ 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 4,527,500.00 3,748,975.80   82.80 

เงินเดือน 1,223,000.00 1,143,403.36   93.49 

คาตอบแทน 414,000.00 415,560.00 100.38 

คาใชสอย 1,636,000.00 1,385,426.48   84.68 

คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและแบบพิมพ    260,000.00    266,278.04 102.41 

รวมคาใชจาย 8,060,500.00 6,959,643.68  

ประมาณการคาใชจาย จํานวน 8,060,500 บาท ผลการดําเนินงานมีคาใชจายจริง 

จํานวน 6,959,643.68 บาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 1,100,856.32 บาท หรือรอยละ  13.66  

ตารางเปรียบเทียบประมาณการกําไรสุทธกิับกําไรสุทธิจริง 

รายการ ประมาณการ คาจริง อยละ 

รายได 17,140,000.00 16,752,936.79  94.60 

คาใชจาย   8,060,500.00   6,959,643.68  76.90  

กําไรสุทธิ ป 2554   9,079,500.00   9,793,293.11  

กําไรสุทธิ ป 2553  6,049,692.71  

เพ่ิมขึ้น  (บาท)    3,743,600.40  

(รอยละ)  61.88  
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ประมาณการกําไรสุทธิ จํานวน 9,079,500 บาท ผลการดําเนินงาน มีกําไรสุทธิ จํานวน 

9,793,293.11 บาท สูงกวาประมาณการ จํานวน 713,793.11 บาท หรือรอยละ 7.86 เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

จํานวน 3,743,600.40 บาท หรือรอยละ 61.88   

4.  การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

จากการสอบทานระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีประจําป พ.ศ. 2554 พบวา

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีของสหกรณยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ เนื่องจากโปรแกรม

สําเร็จรูปที่ใชงานอยูในปจจุบันคอนขางมีขอจํากัด ยังไมครอบคลุมและรองรับการปฏิบัติงานไดเทาที่ควร  

สหกรณไดขออนุมัติงบประมาณรายจายหมวดอุปกรณครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2554 จํานวน 750,000 บาท  

เพื่อใชพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินและการบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหวางป พ.ศ. 2554   มีการ

เบิกจายงบประมาณในหมวดอุปกรณครุภัณฑจํานวน 349,783.00 บาท ประกอบดวย คอมพิวเตอรแมขาย, 

คอมพิวเตอร และพร้ินเตอร  สหกรณไดมีแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินและ      

การบัญชี  โดยในป พ.ศ. 2555  สหกรณจะนําโปรแกรมสําเร็จรูปของบริษัท โซแอท โซลูชั่น จํากัด มาใช

ทดแทนโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (Version 2.1) ตอไป 

 
ที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 7 
พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป  2554 

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

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงนายณรงค  ภาณุสุวัฒน ผูสอบบัญชีที่สหกรณเลือกตั้งและ

นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายระเบียบวาระนี้ 

 
 

ที่ประชุม      
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ระเบียบวาระที่ 8 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2554 

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

 ผลการดําเนินงานในป 2554 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 9,793,293.11 บาท  (เกาลานเจ็ดแสน 

เกาหม่ืนสามพันสองรอยเกาสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค)  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 7 ไดพิจารณาแลว 

เห็นควรจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 27 เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 ดังน้ี 

รายการ ป 2554 % ป 2553 % ป 2552 % 
กําไรสุทธิ 9,793,293.11 100.00 6,049,692.71 100.00 4,849,308.36 100.00 
1. หักเปนทุนสํารอง (ไมนอยกวา 988,162.80 10.09 610,315.54 10.09 511,960.58 10.55 
    รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)       
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ 10,000.00 0.10 10,000.00 0.17 10,000.00 0.20 
   (ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ       
   แตไมเกิน 10,000 บาท       

กําไรสุทธทิี่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน  จัดสรรดังน้ี 
รายการ ป 2554 % ป 2553 % ป 2552 % 

1. - เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว 5.50  5.25  5.50  
(ไมเกินรอยละ 10 ตามกฎกระทรวง)       
    - จํานวนเงินปนผลที่จาย 7,037,089.79 71.86 4,655,243.33 76.95 3,534,540.37 72.89 
2. - เงินเฉลี่ยคืน (ตามสวนดอกเบี้ย 5.75  5.50  5.50  
       ที่ชําระระหวางป 2554       
    - จํานวนเงินเฉล่ียคืนที่จาย 921,913.52 9.41 539,243.84 8.92 465,307.41 9.60 
3. โบนัสแกกรรมการดําเนินงาน 221,127.00 2.26 176,890.00 2.92 147,500.00 3.04 
    และเจาหนาที่ (ไมเกินรอยละ 10       
    ของกําไรสุทธิ)       
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000.00 0.10 19,000.00 0.31 60,000.00 1.24 
   (ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน)       
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ    
   (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 

20,000.00 0.21 - - - - 

6. ทุนสาธารณประโยชน (ไมเกิน 530,000.00 5.41 19,000.00 0.31 60,000.00 1.24 
    รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)       
7. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห   
ตามสมควรแกสมาชิก และครอบครัว 
(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 

50,000.00 0.51 20,000.00 0.33 60,000.00 1.24 

8. ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ 
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

5,000.00 0.05 - - - - 
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หมายเหตุ  .-  ปงบประมาณ 2554  มีรายการยอดคงเหลือ  ดังน้ี      

1. ทุนสํารองของสหกรณ      จํานวน  1,797,058.69  บาท 

2. ทุนรักษาระดับเงินปนผล   จํานวน    143,189.50  บาท  

3. ทุนสาธารณประโยชน       จํานวน     160,000.00  บาท   

   (จายเงินชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ําทวม 11 ม.ค.2555 = 160,000 บาท) 

4. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหฯ จํานวน     248,856.53  บาท 

 

 การวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยเงินกู  ในป 2554  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับ  เปนดังนี ้

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู (สามัญ, ฉุกเฉิน)  ตลอดป  รอยละ  6.83  ตอป 

หัก  เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก  (รอยละ 5.75 ของดอกเบี้ยเงินใหกู)   0.39  ตอป   

ดอกเบี้ยเงินใหกู (สุทธิ)  ที่สมาชิกจายในป  2554   รอยละ   6.44  ตอป  

หมายเหตุ .-  อัตราดอกเบี้ยเงนิใหกู รอยละ  6.50   (1 มกราคม 2554 – 30 เมษายน 2554) 

    รอยละ  7.00   (1 พฤษภาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554) 

 

 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554  ตามที่เสนอจะมีผลดังน้ี 

1.  เปนของสมาชิกสหกรณ  รอยละ  81.27  ของกําไรสุทธิ  คือ 

 1.1  เงินปนผล  (รอยละ 71.86)      7,037,089.79  บาท 

 1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (รอยละ 9.41)        921,913.52  บาท  

                 รวม               7,959,003.31  บาท 

2.  เปนผลประโยชนแกสมาชิก  รอยละ  16.32  ของกําไรสุทธิ  คือ 

 2.1  ทุนสํารอง  (รอยละ 10.09)        988,162.80  บาท 

 2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  (รอยละ 0.10)        10,000.00  บาท 

 2.3  ทุนสาธารณประโยชน  (รอยละ  5.41)       530,000.00  บาท 

 2.4  ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ  (รอยละ  0.21)       20,000.00  บาท 

 2.5  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหฯ  (รอยละ  0.51)             50,000.00  บาท 

                 รวม               1,598,162.80  บาท 

 

3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ  2.26  ของกําไรสุทธิ  คือ 

 - โบนัสกรรมการและเจาหนาที่  (รอยละ 2.26)      221,127.00  บาท 

4.  เปนของสันนิบาตสหกรณ  รอยละ 0.10  ของกําไรสุทธิ         10,000.00  บาท 

5.  เปนของสหกรณ  รอยละ  0.05  ของกําไรสุทธิ  คือ 

 - ทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ  (รอยละ 0.05         5,000.00  บาท 

  รวมเปนเงินทั้งสิ้น     9,793,293.11  บาท 
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ระเบียบวาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจาย ประจําป 2555 

 

****************************** 
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2548 ขอ 67 (7) กําหนดใหที่ประชุมใหญ

มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

 สหกรณฯ ขอเสนอแผนนโยบายป 2555 และงบประมาณรายจาย ใหที่ประชุมใหญพิจารณา ดังน้ี 
 

แผนนโยบายป 2555 

 1. การดําเนินงาน 

 สหกรณฯ จะดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ เพ่ือสงเสริมประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมแกสมาชิก  สรางความม่ันคงทางดานการเงิน และรักษาสภาพคลองทางการเงิน         

โดยสงเสริมใหสมาชิกสะสมทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น พรอมทั้งจะมุง ม่ันพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยมาใหบริการแกสมาชิก 

 

 2. การสงเสริมการออมทรัพย 

 สหกรณฯ มุงสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยการสะสมทุนเรือนหุน และการรับฝากเงินจาก

สมาชิก โดยมีเงินฝาก 2 ประเภท ไดแก เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  และเงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย ซ่ึงใช

วิธีการหักจากเงินไดรายเดือนของผูฝาก  โดยมีเปาหมายเพ่ือใหสมาชิกไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ีก็จะคํานึงถึงตนทุนของสหกรณเปนสําคัญ 

 

 3. การใหเงินกูแกสมาชิก 

 สหกรณฯ มีนโยบายในการบริการเงินกูที่ตอบสนองความตองการของสมาชิก เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอน สําหรับสมาชิกที่ประสบปญหาทางดานการเงิน อีกทั้งยังไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษ เพ่ือ

วัตถุประสงคโดยเฉพาะ เชน เพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม เปนตน 
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 งบประมาณรายรับ รายจาย ประจําป 2555 

 1. ประมาณการรายได     จํานวน 24,200,800.00 บาท 

 2. ประมาณการรายจาย    จํานวน 10,057,900.00 บาท 

    2.1 รายจายตามขอผูกพัน    จํานวน 25,019,000.00 บาท 

    2.2 รายจายตามงบประมาณรายจาย   จํานวน 25,038,900.00 บาท 

         2.2.1 เงินเดือนและคาจางประจํา   จํานวน 21,803,800.00 บาท 

         2.2.2 คาตอบแทน    จํานวน 21,464,000.00 บาท 

         2.2.3 คาใชสอย     จํานวน 21,879,100.00 บาท 

         2.2.4 คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ  จํานวน 21,317,000.00 บาท 

         2.2.5 อุปกรณครุภัณฑ    จํานวน 21,575,000.00 บาท 

 3. ประมาณการกําไรสุทธ ิ    จํานวน 14,142,900.00 บาท 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา 50 ถึงหนา 57 จํานวน 8 หนา 

 

งบประมาณ รายรับ/รายจายจริง งบประมาณ งบประมาณ

ปบัญชี 2554 ม.ค.- ธ.ค.2554 ปบัญชี 2555 เพ่ิม , (ลด)

รายได

1.  ดอกเบี้ยรับจากการใหกู 16,790,000.00 16,231,295.12 23,923,200.00 7,133,200.00

     1.1 เงินกูสามัญ -                  15,752,431.43     23,272,000.00   

     1.2 เงินกูฉุกเฉิน -                  478,863.69         651,200.00       

2.  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 315,000.00       476,225.18 206,000.00       (109,000.00)    

      / ต๋ัวสัญญาใชเงิน

3.  คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00         41,390.00 30,000.00         0.00

4. รายไดอ่ืนๆ 5,000.00 4,026.49 41,600.00 36,600.00

     รวมรายไดท้ังหมด (1) 17,140,000.00  16,752,936.79 24,200,800.00 7,060,800.00

คาใชจาย

1. รายจายตามขอผูกพัน 4,527,500.00 3,748,975.80 5,019,000.00 491,500.00

     1.1 ดอกเบี้ยจายเงินกู 1,248,000.00 1,197,547.96 2,330,000.00 1,082,000.00

     1.2 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 3,279,500.00 2,551,427.84 2,689,000.00 (590,500.00)    

2. งบประมาณรายจาย 5,038,900.00

     รวมคาใชจายท้ังหมด (2) 8,060,500.00    6,959,643.68 10,057,900.00 1,422,400.00

     กําไรสุทธิ (1)-(2) 9,079,500.00    9,793,293.11 14,142,900.00 5,063,400.00

ประมาณการรายได  คาใชจาย  และกําไรสุทธิ

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
ปบัญชี 2555 (1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555)

รายละเอียด หมายเหตุ
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       3.3 คาธรรมเนียมธนาคาร 335,000.00 210,948.27         112,000.00 (223,000.00)    2.22   

       3.4 คาใชจายในการประชุมใหญ 790,000.00 913,568.38         1,123,500.00 333,500.00     22.30  

       3.5 คาใชจายประชาสัมพันธ 100,000.00 29,990.00 50,000.00 (50,000.00)      0.99   

       3.6 คาไปรษณีย 72,000.00 70,111.00 72,000.00 -                1.43   

       3.7 คาโทรศัพท 12,000.00 17,208.83 35,000.00 23,000.00       0.69   

       3.8 คาเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ 20,000.00 14,375.00 20,000.00 -                0.40   

       3.9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 44,500.00 48,212.00 61,000.00 16,500.00       1.21   

       3.10 เงินสมทบกองทุนทดแทน 2,000.00 1,360.00 2,600.00 600.00           0.05   

       3.11 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 22,500.00 13,535.00           30,000.00 7,500.00         0.60   

       3.12 คาใชจายในการสรรหาบุคลากร 10,000.00 10,300.00 10,000.00 -                0.20   

       3.13 คาใชจายในการเรงรัดหนี้สิน 100,000.00 -                    100,000.00 -                1.98   

       3.14 คาเชา 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00       0.60   

       3.15 คาใชจายอ่ืน 20,000.00 4,300.00 40,000.00 20,000.00       0.79   

       3.16 คาซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองใช 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00       0.99   

              สํานักงานและอุปกรณคอมพิวเตอร

       3.17 คาใชจายในการปรับปรุงอาคารสถานที่ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00       0.60   

           รวมคาใชสอย 1,636,000.00    1,385,426.48      1,879,100.00    243,100.00    37.29

4.  หมวดคาวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ

งบประมาณ รายจายจริง งบประมาณ งบประมาณ คิดเปน

ปบัญชี 2554 ม.ค.- ธ.ค.2554 ปบัญชี 2555 เพ่ิม , (ลด) รอยละ

1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

       1.1 เงินเดือน เจาหนาที่ จํานวน 10  อัตรา 1,064,500.00 985,079.17         1,399,800.00 335,300.00     27.78  

       1.2 คาครองชีพ 121,500.00 121,324.19         354,000.00 232,500.00     7.03   

       1.3 สํารองบําเหน็จ 37,000.00 37,000.00           50,000.00 13,000.00       0.99   

     รวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,223,000.00    1,143,403.36      1,803,800.00 580,800.00    35.80

2.  หมวดคาตอบแทน

       2.1 คาลวงเวลา 50,000.00         56,930.00           60,000.00         10,000.00 1.19   

       2.2 คาตรวจสอบกิจการ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.24   

       2.3 คาตรวจสอบบัญชี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.99   

       2.4 คาเบี้ยประชุม 190,000.00 188,700.00         228,000.00 38,000.00 4.52   

       2.5 คาตอบแทนหนวยเรียกเก็บ 112,000.00 107,930.00 114,000.00 2,000.00 2.26   

   รวมคาตอบแทน 414,000.00      415,560.00        464,000.00 50,000.00 9.21

3.  หมวดคาใชสอย

       3.1 คาอบรมสัมมนา 88,000.00 28,416.00           88,000.00 0.00 1.75   

       3.2 คารับรอง 20,000.00 23,102.00 25,000.00 5,000.00 0.50   

งบประมาณรายจาย 2555

รายละเอียด หมายเหตุ
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            รวมคาใชสอย 1,636,000.00    1,385,426.48      1,879,100.00    243,100.00    37.29

4.  หมวดคาวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ

       4.1 คาเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ 140,000.00 157,753.80         180,000.00 40,000.00 3.57   

       4.2 คาเสื่อมราคา 120,000.00 108,524.24 137,000.00 17,000.00 2.72   

         รวมคาวัสดุ 260,000.00      266,278.04 317,000.00 57,000.00 6.29

รวมงบประมาณรายจาย 3,533,000.00    3,210,667.88      4,463,900.00    930,900.00 88.59

5.  หมวดอุปกรณครุภัณฑ

       5.1 โปรแกรมสําเร็จรูป 400,000.00       -                    400,000.00       -                7.94   

       5.2 เคร่ืองแมขายระบบงานสหกรณ 200,000.00 213,465.00 0.00 (200,000.00)    -     

       5.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร 90,000.00 114,918.00 0.00 (90,000.00)      -     

       5.4 เคร่ืองพร้ินเตอร 60,000.00 21,400.00 0.00 (60,000.00)      -     

       5.5 โปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00       0.99   

       5.6 เคร่ืองสแกนเอกสาร 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00       0.79   

       5.7 เคร่ืองพิมพ Laser 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00       0.69   

       5.8 เคร่ืองคอมพิวเตอร Note book 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00       0.60   

       5.9 เคร่ืองโปรเจคเตอรพรอมฉาก 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00       0.40   

             รวมอุปกรณครุภัณฑ 750,000.00      349,783.00        575,000.00      (175,000.00)   11.41

รวมการตั้งงบประมาณท้ังสิ้น 4,283,000.00    3,560,450.88      5,038,900.00    755,900.00    100.00

หมายเหตุ.-  หมวดรายจายใดไมพอใหนําหมวดอ่ืนมาถัวเฉลี่ยไดในวงเงินรวมที่ไดรับอนุมัติแลว ยกเวนหมวดเงินเดือน และครุภัณฑ  

  
รายละเอียดประกอบรายไดและคาใชจาย  ประจําป  2555 

 
รายได        ประมาณการไว 24,200,800.00 บาท  

1.  ดอกเบี้ยรับจากเงินกู  ขอตัง้  23,923,200.00 บาท  

1.1  เงินกูสามัญ  ขอต้ัง  23,272,000.00 บาท  

1.1.1) ประมาณการยอดเงินกูสามัญปกติคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  2554  เทากับ 254,468,800 บาท  

และคาดวาระหวางปจะมีผูขอกูเฉลี่ยเดือนละ 18,800,000  บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 จะมีรายไดจาก

ดอกเบี้ยเงินกูสามัญทั้งปประมาณ  21,971,000 บาท  

1.1.2) ประมาณการยอดเงินกูสามัญ(โครงการพิเศษ) คงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  2554  เทากับ 

7,321,700 บาท  โดยปดโครงการไปเมื่อ 31 ตุลาคม 2554  จึงไมมีการปลอยกูระหวางป แตจะไดรับดอกเบี้ย

จากการปลอยกูในชวงปกอน ในอัตรารอยละ 5.50 ตอป คาดวาจะมีรายไดประมาณ 276,000 บาท 

1.1.3) ประมาณการปลอยกูโครงการใหม (นํ้าทวม) วงเงินปลอยกูรวม 30,000,000 บาท (เร่ิมโครงการ 

16 ธันวาคม 2554)  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป  คาดวาจะมีรายไดประมาณ 1,025,000 บาท 

     1.2  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ขอต้ัง  651,200.00 บาท   

            ประมาณยอดเงินกูคงเหลือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  2554  เทากับ  7,598,800 บาท  และคาดวา

ระหวางป จะมีผูขอกู  
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            เฉลี่ยเดือนละ 2,000,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 จะมีรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน

ประมาณ  651,200 บาท  

2.  ดอกเบี้ยเงินรับจากเงินฝากธนาคาร /ต๋ัวสัญญาใชเงิน  ขอตั้ง  206,000.00  บาท  

     ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย  อัตราดอกเบี้ย 0.625 % เปนเงินประมาณ 31,300 บาท  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญา

ใชเงินระยะสั้น อัตรา 2.95% เปนเงินประมาณ 34,000 บาท  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินระยะยาว  อัตรา 3% 

เปนเงินประมาณ 140,700 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 206,000 บาท   

3.  คาธรรมเนียมแรกเขา ขอตั้ง 30,000.00 บาท  

     คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิก  คาดวาจะมีสมาชิกสามัญ สมัครใหมประมาณ 300 คน ๆ ละ 50 บาท 

เปนเงิน 15,000 บาท       

     สมาชิกสมทบสมัครใหมประมาณ 300 คน ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

30,000 บาท 

4.  รายไดอื่นๆ ขอตั้ง  41,600.00 บาท    

     สหกรณมีหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 

107,500 บาท  คาดวาจะไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.20  จะไดรับเงินประมาณ 5,600 บาท 

    สหกรณกูเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมดอกเบี้ยจายในป 2554 เปนเงิน 

1,090,376.72 บาท คาดวาจะไดรับเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 3.30  จะไดรับเงินประมาณ 36,000 บาท 

     รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41,600 บาท   

 

คาใชจาย (ไมรวมหมวดรายจายอุปกรณครุภัณฑ)  ประมาณการไว 9,482,900.00 บาท 

1.  รายจายตามขอผูกพัน ขอต้ัง 5,019,000.00 บาท 

1.1  ดอกเบี้ยจายเงินกู  ขอต้ัง 2,330,000.00 บาท  

เพ่ือจายเปนคาดอกเบี้ยจายเงินกูชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  สัญญากูระยะเวลา

ไมเกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25%  เปนเงินประมาณ 1,230,000 บาท  และสัญญากูระยะเวลา 2 ป 

อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4  เปนเงินประมาณ 1,100,000 บาท  รวมเปนดอกเบี้ยจายทั้งสิ้น 2,330,000 บาท 

1.2  ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  ขอต้ัง 2,689,000.00 บาท   

1.2.1) เพื่อจายดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป (ชวงเดือน ม.ค. – 

มิ.ย. 2555) และในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป (ชวงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2555)  ซ่ึงคาดวาจะมีสมาชิกฝาก

เงินเฉลี่ยเดือนละ 2,140,000 บาท ประมาณการยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 เทากับ 

76,217,300 บาท คิดเปนเงินดอกเบี้ยประมาณ 2,537,000 บาท 

1.2.2) เพื่อจายดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพยทวีทรัพย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป ป (ชวง

เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2555) และในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 ตอป (ชวงเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2555) คาดวาจะมี

สมาชิกฝากเงินเฉลี่ยเดือนละ 250,000 บาท ประมาณการยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 เทากับ 

3,136,200 บาท คิดเปนเงินดอกเบี้ยประมาณ 152,000 บาท 
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2.  งบประมาณรายจาย  ขอต้ัง  4,463,900.00 บาท  
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจาย  ประจําป 2555 
 

     1)  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ขอตั้ง 1,803,800.00 บาท 

            1.1) เงินเดือนพนักงานสหกรณ  รวม  10 อัตรา  ขอตั้ง  1,399,800.00  บาท    

              1.1.1)   ขั้น  30,210  จํานวน 1   อัตรา รวมเปนเงิน   362,520  บาท 

              1.1.2)   ขั้น  9,350 จํานวน 1   อัตรา รวมเปนเงิน   112,200  บาท     

              1.1.3)   ขั้น  8,660 จํานวน 3   อัตรา รวมเปนเงิน   311,760  บาท  

              1.1.4)   ขั้น  10,100 จํานวน 1   อัตรา รวมเปนเงิน   121,200  บาท     

              1.1.5)   ขั้น  11,500  จํานวน 1   อัตรา รวมเปนเงิน   138,000  บาท  

              1.1.6)   ขั้น  10,980 จํานวน 1   อัตรา รวมเปนเงิน   131,760  บาท 

              1.1.7)   จางทดแทน 1 อัตรา (เจาหนาที่ระดับกลาง) อัตราเงินเดือน 10,530 บาท  รวมเปนเงิน  

126,360  บาท 

              1.1.8)   จางเพ่ิมเติม 1 อัตรา (เจาหนาที่ระดับตน) อัตราเงินเดือน 8,000 บาท  รวมเปนเงิน  

96,000  บาท 

            1.2) คาครองชีพชั่วคราว  ขอตั้ง  354,000.00 บาท    

         เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหพนักงานสหกรณฯ เพิ่มเติมจากเงินเดือน ตามติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะ

เร่ิมมีผลบังคับใชวันที่  1 มกราคม 2555 เปนตนไป โดยกําหนดใหเจาหนาที่ซ่ึงบรรจุในระดับปริญญาตรีที่มี

เงินเดือนไมถึงเดือนละ 15,000 บาท  ใหไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวจํานวนหนึ่ง แตเม่ือรวมกับ

เงินเดือนหรือคาจางแลวตองไมเกินเดือนละ 15,000 บาท  (มีเจาหนาที่ 3 ตําแหนง) 

         สําหรับเจาหนาที่ในระดับต่ํากวาปริญญาตรีที่เคยมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 

1,500 บาท ใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางรวมแลวไมเกินเดือนละ 12,285 บาท  (มีเจาหนาที่ 6 ตําแหนง) 

            1.3) สํารองบําเหน็จ  ขอต้ัง  50,000.00 บาท    

         เปนการประมาณคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นเม่ือเจาหนาที่สหกรณฯ ซ่ึงปฏิบัติงานเกิน 10 ปขึ้นไป

ลาออก โดยสหกรณใชวิธีทยอยรับรูเปนคาใชจายในแตละป  

 

     2)  หมวดคาตอบแทน  ขอต้ัง 464,000.00 บาท 

            2.1  คาลวงเวลา  ขอต้ัง  60,000.00 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาของฝายตาง ๆ ในชวงเวลาที่มีงานเรงดวนใหแกเจาหนาที่ 

เฉลี่ยเดือนละ 3 วัน  วันละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท  เปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

            2.2  คาตรวจสอบกิจการ  ขอต้ัง  12,000.00 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ รายป จํานวน 1 อัตรา 

            2.3  คาตรวจสอบบัญชี  ขอต้ัง  50,000.00 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาจางผูสอบบัญชีอนุญาต 
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            2.4  คาเบี้ยประชุม  ขอต้ัง  228,000.00 บาท 
                  2.4.1)  คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดประชุม 12 ครั้ง  ขอต้ัง 170,400.00 บาท   
             1) ประธานกรรมการ  จํานวน 1 อัตรา คาเบี้ยประชุมอัตราละ 1,000  บาท จํานวน 12 คร้ัง 
ขอตั้ง 12,000 บาท 

             2) รองประธานและกรรมการ จํานวน 14  อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 800  บาท 

จํานวน 12 คร้ัง  ขอตั้ง 134,400 บาท  
             3) ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 800  บาท 
จํานวน 12 คร้ัง  ขอตั้ง 19,200 บาท  

                      4) เจาหนาที่ จํานวน 2 อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 200  บาท จํานวน 12 คร้ัง  ขอตั้ง 
4,800 บาท  
                  2.4.2)  คณะอนุกรรมการเงินกู  กําหนดประชุม 12 ครั้ง  ขอตั้ง 33,600.00 บาท   
             1) ประธานอนุกรรมการ  จํานวน 1 อัตรา คาเบี้ยประชุมอัตราละ 600  บาท จํานวน 12 คร้ัง 

ขอตั้ง 7,200 บาท 
             2) อนุกรรมการ จํานวน 4  อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 500  บาท จํานวน 12 คร้ัง ขอตั้ง 
24,000 บาท  

                      3) เจาหนาที่ จํานวน 1 อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 200  บาท จํานวน 12 คร้ัง  ขอตั้ง 

2,400 บาท  
                  2.4.3)  คณะอนุกรรมการชุดอื่นๆ  กําหนดประชุม 6 คร้ัง  ขอต้ัง 24,000.00 บาท   
           1) ประธานอนุกรรมการ  จํานวน 1 อัตรา คาเบี้ยประชุมอัตราละ 600  บาท จํานวน 6 คร้ัง 
ขอตั้ง 3,600 บาท 

           2) อนุกรรมการ จํานวน 6  อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 500  บาท จํานวน 6 คร้ัง ขอตั้ง 
18,000 บาท  
                    3) เจาหนาที่ จํานวน 2 อัตรา  คาเบี้ยประชุมอัตราละ 200  บาท จํานวน 6 คร้ัง  ขอตั้ง 
2,400 บาท  

            2.5  คาตอบแทนหนวยเรียกเก็บ  ขอต้ัง  114,000.00 บาท 

           เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตัวแทนหักเงินประจําเดือน โดยจายตามจํานวนหนวยเรียกเก็บ อัตรา
หนวยละ 300 บาท  รวมกับจํานวนสมาชิก 10 บาท/ราย  

 

     3)  หมวดคาใชสอย  ขอตั้ง 1,879,100.00 บาท 
            3.1  คาอบรมสัมมนา  ขอต้ัง  88,000.00 บาท 

          เพ่ือจายเปนคาอบรมสัมมนา สําหรับคณะกรรมการ สมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ 
            3.2  คารับรอง  ขอต้ัง  25,000.00 บาท 

          เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับรองสมาชิก และสหกรณอื่นๆ 
            3.3  คาธรรมเนียมธนาคาร  ขอต้ัง  112,000.00 บาท 

         เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับจายยอดเรียกเก็บประจําเดือน และคาธรรมเนียมอ่ืนเกี่ยวกับธนาคาร  

ในการจายเงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน และการโอนเงินประเภทอ่ืนๆ  
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            3.4  คาใชจายในการประชุมใหญ  ขอต้ัง  1,123,500.00 บาท 

                   3.4.1) คาจัดพิมพรายงานกิจการประจําป จํานวน 50 เลมๆ ละ 70 บาท  เปนเงิน 3,500 บาท 

                   3.4.2) คาถายเอกสารสรุปวาระประชุมใหญแจกสมาชิกผูเขารวมประชุม จํานวน 1,500 ชุดๆ ละ 

10 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

                   3.4.3) คาพาหนะของสมาชิก  ประมาณ 1,500 คนๆ ละ 500 บาท  เปนเงิน 750,000 บาท 

                   3.4.4) คาเชาสถานที่  เปนเงิน 20,000  บาท 

                   3.4.5) คาเคร่ืองดื่มและอาหารวางสําหรับสมาชิก ประมาณ 1,500 คนๆ ละ 50 บาท  เปนเงิน 

75,000 บาท 

                   3.4.6) คาจัดทําของที่ระลึกแจกสมาชิก ประมาณ 4,300 คนๆ ละ 50 บาท  เปนเงิน 215,000 บาท 

                   3.4.7) คาของขวัญ  ของรางวัล  สําหรับสมาชิก  เปนเงิน  40,000  บาท 

                   3.4.8) สํารองเปนคาใชจายอ่ืนๆ จํานวน 5,000 บาท 

            3.5  คาใชจายประชาสัมพันธ  ขอตั้ง  50,000.00 บาท 

          เพ่ือจายเปนคาสื่อสิ่งพิมพ และการประชาสัมพันธ 

            3.6  คาไปรษณีย  ขอตั้ง  72,000.00 บาท 

         เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย 

            3.7  คาโทรศัพท  ขอต้ัง  35,000.00 บาท 

         เพ่ือเปนคาใชจายรายเดือน  สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 12 เดือนๆ ละประมาณ 1,700 บาท 

            3.8  คาเบี้ยเล้ียงยานพาหนะ  ขอต้ัง  20,000.00 บาท 

                เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปติดตอ และเขาอบรมประชุมสัมมนาและปฏิบัติงาน หนวยงาน

ภายนอก    

            3.9  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ขอต้ัง  61,000.00 บาท 

            สมทบจายเงินประกันสังคม  ซึ่งสหกรณตองจายในอัตรา 5% ของเงินเดือนพนักงาน จํานวน 12 เดือน 

            3.10  เงินสมทบกองทุนทดแทน  ขอต้ัง  2,600.00 บาท 

            สมทบจายเขากองเงินทุนทดแทนประจําปๆ ละ 1 คร้ัง  ซ่ึงสหกรณตองจายใหแกประกันสังคม ใน

อัตรา 0.20% ของเงินเดือนพนักงาน   

            3.11  คาสวัสดิการเจาหนาที่  ขอต้ัง  30,000.00 บาท 

              3.11.1) คาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่ จํานวน 10 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 

15,000 บาท 

            3.11.2) คาตัดชุมฟอรมประจําปของเจาหนาที่ จํานวน 10 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 

15,000 บาท 

            3.12  คาใชจายในการสรรหาบุคลากร  ขอต้ัง  10,000.00 บาท 

                เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการสรรหาบุคลากรของสหกรณ  

            3.13  คาใชจายในการเรงรัดหนี้สิน  ขอตั้ง  100,000.00 บาท 

                เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตามและบังคับหน้ีตามสัญญา  

            3.14  คาเชา  ขอต้ัง  30,000.00 บาท 

                เพ่ือเปนคาเชาเคร่ืองถายเอกสารประจําสํานักงานสหกรณ เดือนละ 2,500 บาท 
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            3.15  คาใชจายอื่น  ขอต้ัง  40,000.00 บาท 

                เพ่ือสํารองเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉิน และมีความจําเปนเรงดวนอันจะเกิดประโยชนตอสมาชิก  

            3.16  คาซอมแซมบํารุงรักษาเครือ่งใชสํานักงาน และอุปกรณคอมพิวเตอร  ขอต้ัง  50,000.00 บาท 

                   เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซมเคร่ืองใชสํานักงาน และอุปกรณคอมพิวเตอรที่ชํารุดเสียหาย 

รวมถึงโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

            3.17  คาใชจายในการปรับปรุงอาคารสถานที่  ขอต้ัง  30,000.00 บาท 

             เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับปรับปรุงอาคารสถานที่ของสํานักงานสหกรณ 

 

     4)  หมวดคาวัสดุ เคร่ืองเขียน และแบบพิมพ  ขอต้ัง 317,000.00 บาท 

            4.1  คาเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ  ขอตั้ง 180,000.00 บาท 

                   เพ่ือเปนคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพใชในงานสหกรณ เชน คําขอกู สมุดเงินฝาก สัญญาเงินกู 

ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ   

            4.2  คาเส่ือมราคา  ขอต้ัง 137,000.00 บาท 

                   เปนการคิดคาเสื่อมราคาเม่ือสิ้นปทางบัญชี โดยตั้งไวเพ่ือตัดเปนคาใชจายประจําป   

 

5.  งบประมาณรายจาย (หมวดอุปกรณครุภัณฑ)  ขอต้ัง  575,000.00 บาท  

      5.1  โปรแกรมสําเร็จรูป  ขอต้ัง 400,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซ้ือโปรแกรมระบบงานสหกรณ (ระบบงานหลัก) สําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ เพ่ือใหการบริหารงานเกิดประสิทธภิาพมากขึ้น 

      5.2  โปรแกรมเสริมระบบงานสหกรณ  ขอต้ัง 50,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซื้อโปรแกรมเพิ่มเติม เม่ือพัฒนาระบบงานหลักของสหกรณแลวเสร็จ โดยโปรแกรมเสริม

สามารถใหสมาชิกเรียกดูใบเสร็จรับเงิน และจัดพิมพใบเสร็จผานทางเวปไซตของสหกรณได   

      5.3  เครื่องสแกนเอกสาร  ขอตั้ง 40,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเอกสาร ความเร็วไมต่ํากวา 30 หนา/นาที เพ่ือนํามาจัดเก็บเอกสารที่มี

ความสําคัญของสหกรณ เชน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน  สัญญาเงินกู ฯลฯ    

      5.4  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร Laser  ขอตั้ง 35,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอรชนิด Laser เพ่ิมเติม จํานวน 1 เคร่ือง     

      5.5  เครื่องคอมพิวเตอร Note Book  ขอตั้ง 30,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร Note Book สําหรับใชในงานประชาสมัพันธของสหกรณ จํานวน 1 เคร่ือง     

      5.6  เครื่องโปรเจคเตอรพรอมฉาก  ขอต้ัง 20,000.00 บาท 

             เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอรพรอมฉาก สําหรับใชในงานประชาสัมพันธของสหกรณ จํานวน 1 ชุด     

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 10 
พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2555 

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

 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประชุมใหญสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่      
18 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําป  มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืมหรือการ
ค้ําประกันประจําป 2554  ไวไมเกิน 120,000,000 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบลานบาทถวน)  

  ขอบังคับสหกรณฯ  พ.ศ.2548 
หมวด 4 ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการ

ค้ําประกันสําหรับปหน่ึงๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ                                                        

ฯลฯ 
  หมวด 7 ขอ  67 (6)  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน 
      ฯลฯ 

กรมสงเสริมสหกรณไดมีหนังสือ ที่ กษ 1106/648  ลงวันที่ 21 มีนาคม  2548 กําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปของสหกรณออมทรัพยวา”
กรณีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณไมเกิน 200 ลานบาท  สหกรณสามารถกําหนดวงเงินกูยืมได 
ไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ”  

                     จากหลักเกณฑดังกลาว สหกรณฯ สามารถกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันเงินกูได  
จํานวน 236,669,548.04 บาท  ดังน้ี 
                     วงเงินกูยืม = (ทุนเรือนหุน + ทุนสํารองของสหกรณ) x 1.5 เทา 

  = (155,982,640 + 1,797,058.69) x 1.5  

    = 236,669,548.04 บาท   
  ในการดําเนินงานประจําป 2554 สหกรณไดใชวงเงินกูยืมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ไปแลว 68 ลานบาท  เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกูยืม และใชในการบริหาร
จัดการ 

  คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 7 ในการประชุมคร้ังที่ 13 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2555 ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกันในปบัญชี 2555 ไวจํานวน 236 ลานบาท  
(สองรอยสามสิบหกลานบาทถวน)   

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 11 
พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2555 

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

 

 1. ตนเรื่อง 

     มติ ที่ ป ระชุม ใหญ ส ามัญประจําป  2 553 เ ม่ือวันที่  18  มีนาคม  2554  ได เ ลือ กตั้ ง                                      

นางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส  นางนิจวิภา  ชูฤกษ และนางสาวธราภรณ  โกวิทคณิต เปนผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณฯ ประจําป 2554  โดยไดรับคาตอบแทนปละ 12,000 บาท  

 2. ขอเท็จจริง 

     คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 7 ในการประชุมคร้ังที่ 13 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555  ไดมีมติ

เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เลือกตั้งนางสาวสวาสดิ์  อินทวังโส  นางนิจวิภา  ชูฤกษ 

และนางสาวธราภรณ  โกวิทคณิต เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2555 เน่ืองจากเปนผูที่

มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการตรวจสอบดานการเงินและบัญชี ประกอบกับผลงานการ

ตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ในปบัญชี 2554 ที่ผานมาสามารถใหคําแนะนําแกเจาหนาที่สหกรณฯ ไดเปน

อยางดี 

 3. ขอกฎหมาย 

     3.1 พระราชบัญญัติสหกรณฯ พ.ศ.2542 มาตรา 53 “ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุม

ใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอ

ตอที่ประชุมใหญ” และนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ ถาเปนบุคคลธรรมดาใหมี

จํานวนไมเกิน 5 คน ถาเปนนิติบุคคลใหมีจํานวน 1 นิติบุคคล 

     3.2 ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ.2548  

           ขอ 67 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ 

     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

     (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ หรือ

กรรมการอื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

           ขอ 96 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน หรือ 1 นิติบุคคล 

  ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
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  ขอ 97 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงได มี

กําหนดเวลา 1 ปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม

ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  

            ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 

 4. ขอพิจารณา/ขอเสนอ 

     จากขอเท็จจริงตามขอ 2 จึงเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เลือกตั้งนางสาวสวาสดิ์      

อินทวังโส  นางนิจวิภา  ชูฤกษ และนางสาวธราภรณ  โกวิทคณิต เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ 

ประจําปบัญชี 2555 โดยกําหนดใหไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานปละ 12,000 บาท 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 12 
พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบบัญชี ประจําป 2555 

****************************** 
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 67 กําหนดใหที่ประชุม

ใหญพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําปและกําหนดคาตอบแทน แลวเสนอนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือแตงตั้ง

ใหเปนผูสอบบัญชีของสหกรณตอไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 69  โดยในป 2553      

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ไดมีมติเลือกนางสาวเพชรรัตน  โพธิ์ทอง เปนผูตรวจสอบบัญชี ซ่ึงบัดนี้ไดสิ้นสุด

ภาระหนาทีแ่ลว  

คณะกรรมการดําเนินการไดประกาศรับสมัครผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญ

พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2555 ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชี

สหกรณจากทะเบียนรายชื่อผูสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  โดยมีผูเสนอบริการตรวจสอบบัญชี 

สําหรับป 2555 มายังสหกรณฯ จํานวน 4 ราย ซึ่งมีขอมูลเปรียบเทียบพอสังเขป ดังน้ี 
 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

1.นายณรงค  ภาณุสุวัฒน 2. นายสุรชา  ศุภารักษสืบวงศ 
(สํานักงานวรกรและสุชาดา

สอบบัญชี) 

3.นางสาวสุมาลี  ศีละสะนา 
(สํานักงานมนตรีการบัญช)ี 

4.นายบุญชาย  ชุมแสงหิรัญ 

1.  การเขาปฏิบัติงาน 
-  จํานวนคร้ัง 
 
-  ผูชวย 

 
-  อยางนอยปละ 3 คร้ัง 
(คร้ังละ 2-4 วันทําการ) 
-  ไมนอยกวา 2 คน 

 
- ปละ 3 คร้ัง 
(คร้ังละ 2-3 วันทําการ) 
- คร้ังละ 2-3 คน 

 
- ปละ 3 คร้ัง 
(คร้ังละ 2-3 วันทําการ) 
- คร้ังละ 2-3 คน 

 
- ปละ 2-3 คร้ัง 
(คร้ังละ 1-2 วันทําการ) 
- คร้ังละ 1-2 วัน 
(ในบางกรณีอาจทํางานในวัน
เสารและวันอาทิตยดวย) 

2.  การจัดทํารายงาน 
-  รายงานระหวางป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  รายงานประจําป 

 
-  จํานวน 1 คร้ั งโดยจะสง
สํ า เ นา ใ ห ก รม ตร ว จ บั ญ ชี
สหกรณทราบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
-  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

 
- จํานวน 1 คร้ัง รวมท้ังวิเคราะห
ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น เ ส น อ ต อ
คณ ะ กร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
(สําหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน)  
โดยสามารถรับรองงบการเงินได
หลั ง จ า ก ท่ี ส หกรณ ป ด บัญ ชี
เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  3  วั น 
ทําการ 
 
- ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

 
- จํานวน 1 คร้ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

 
-  จํานวน 1 คร้ั งโดยจะส ง
สํ า เ น า ใ ห ก ร มต ร วจ บัญ ชี
สหกรณทราบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
-  ตามระเบียบฯ ท่ีกําหนด 

3.  บริการอื่น 1 .  ให คํ า ป รึ กษา ด า น ก า ร
บริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร 
2. สามารถเขารวมประชุมใหญ
ตามท่ีสหกรณรองขอ 
 

1 .  ให คํ า แน ะนํ า ในด านกา ร
บริหาร การเงิน และการบัญชี 
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

1.ใหคําปรึกษาเ ก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายใน ระบบบัญชี 
ระบบการบริหารดานตาง ๆ 
รวมท้ังกฎหมาย ภาษีอากร 
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณขอ
คําปรึกษา 

1. ใหคําปรึกษาแนะนําในดาน
การบริหาร การเงิน การบัญชี 
การพัสดุและการฝ กอบรม 
ตามท่ีเห็นสมควร 
2. สามารถเขารวมประชุมใหญ
ตามท่ีสหกรณรองขอ 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

1.นายณรงค  ภาณุสุวัฒน 2. นายสุรชา  ศุภารักษสืบวงศ 
(สํานักงานวรกรและสุชาดา

สอบบัญชี) 

3.นางสาวสุมาลี  ศีละสะนา 
(สํานักงานมนตรีการบัญช)ี 

4.นายบุญชาย  ชุมแสงหิรัญ 

4.  คาธรรมเนียม 
 
 
 
 
-  จํานวนเงิน 
-  การเบิกคาธรรมเนียม 

รวมคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ เวนแต
คาใชจายในการยืนยันยอด 
 
 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เ รียกเ ก็บคร้ั งเ ดียวเมื่อได
รับรองและสงมอบงบการเงิน
ใหสหกรณแลว 

รวมคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ เวนแต
คาใชจายในการยืนยันยอดและ
สอบทา น หนี้ ร วม ท้ั ง กา รข อ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 
 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อไดรับรอง
และสงมอบงบการเงินใหสหกรณ
แลว 

รวมคาเบ้ียเล้ียงพาหนะ เวนแต
คาใชจายในการยืนยันยอดและ
สอบทานห น้ีรวมท้ั งการขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 
- จํานวน 50,000 บาท 
- เ รียกเ ก็บคร้ั งเ ดียวเมื่อได
รับรองและสงมอบงบการเงิน
ใหสหกรณแลว 

รวมคาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ เวนแต
คาใชจายในการยืนยันยอดและ
สอบทานหนี้ร วม ท้ังการขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 
 
- จํานวน 70,000 บาท 
-  เรียกเก็บ 2 คร้ัง คือเมื่อสง
รายงานการสอบบัญชีระหวาง
ปจํานวน 30,000 บาท และ
เมื่ อแ สดงควา มเ ห็นต อ งบ
การเงินแลวจํานวน 40,000 
บาท 

5. ประสบการณ 1.  สหกรณออมทรัพยสามัญ
ศึกษาเพชรบูรณ จํากัด 
2 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ต้ังแตป 2544-2554 มี10 แหง เชน 
1 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด 
(ป 2545 – ปจจุบัน) 
2. สหกรณออมทรัพยพระจอม
เ กล า พร ะน คร เ ห นือ  จํา กั ด      
(ป 2551 และปจจุบัน) 
3 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
โ ร ง พย า บา ล ตํ า ร ว จ  จํ า กั ด       
(ป 2554) 
4.  สหกรณออมทรัพยการท า
อากาศยานแหงประ เทศไทย 
จํากัด (ปจจุบัน) 
5. สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล 
จํากัด (ปจจุบัน) 

ต้ังแตป 2536 – 2554 มี 43 
แหง เชน 
1 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
มหาวิทยาลั ยมหิดล  จํา กัด    
(ป 2537-2545, 2549-2554) 
2.  สหกรณออมทรัพย รพช. 
จํ า กั ด ( ป 2 5 3 8 -
2 5 4 2 , 2 5 4 4 , 2 5 5 0 -
2552,2554) 
3.  สหกรณออมทรัพย  ที ที
แอนด ที  จํ า กัด ( ป  25 48 -
2554) 
4 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
ข า ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด  
(ป2549-2554) 
5 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
โ รงพยาบาล ตํารวจ จํา กั ด    
(ป 2553-2555) 
6 .  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย 
สํ า นั ก ง า น  ก . พ .  จํ า กั ด         
(ป 2554-2555) 

1.  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนซิ่ ง
สามัคคี จํากัด (ป 2553-2554) 
2. สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมาบไพ
พัฒนา จํากัด (ป 2554-2555) 

 
แตเน่ืองจากระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 ขอ 4 (3) หลักเกณฑกําหนดใหที่ประชุม
ใหญสหกรณฯ เปนผูคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ดังน้ันที่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติเสนอขอมูลใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2555 

 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 13 
พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

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

ดวยสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ไดถือใชขอบังคับ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  

3. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 

ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 

21 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่  22 เมษายน 2553 โดยมีการแกไขและเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 หลายมาตรา ซ่ึงมีผลกระทบตอขอบังคับของสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 7 ในการประชุมคร้ังที่ 15 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มีมติ

เห็นชอบใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ.2548 เนื่องจากมีการ

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมาแลวหลายฉบับ และเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2)        

พ.ศ.2553 จึงเสนอใหยกเลิกขอบังคับ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมทั้ง 3 ฉบับ โดยใหใชขอบังคับฉบับใหม ดังน้ี 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ  1  ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
ช่ือภาษาไทย  สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 
จํากัด 
ช่ือยอภาษาไทย  สอ.ยธ. 
ช่ือภาษาอังกฤษ  MINISTRY OF JUSTICE SAVING  AND  

CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
ที่ต้ังสํานักงาน อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารเอ ชั้น 6 เลขที ่120 หมูที่ 3 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง   
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดย
แจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ  1  ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
ช่ือภาษาไทย  สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม 
จํากัด 
ช่ือยอภาษาไทย  สอ.ยธ. 
ช่ือภาษาอังกฤษ  MINISTRY OF JUSTICE SAVING  AND  

CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
ที่ต้ังสํานักงาน อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ชั้น 6 เลขที ่
120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ      
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร   

          สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
 

เพื่อแก ไขชื่ อ
อาคารใหม 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด
ประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงาน
สวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่
สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและให
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญ
คราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
 

เคร่ืองหมายกระทรวงยุติธรรม 
 

ชื่ อ ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด
ประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงาน
สวนราชการสหกรณ  และที่วาการอําเภอแหงทองที่
สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันและให
ดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญ
คราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 

เคร่ืองหมายกระทรวงยุติธรรม 
 

ชื่ อ ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย
กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค 

ขอ  2  วัตถุประสงค   สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยให
สามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง      
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในหมูสมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของ

สหกรณ 
(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให

เกิดค วามสะดวกหรือส ง เส ริมความเจ ริญแก    
กิจการของสหกรณ 

(10) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

หมวด 2 
วัตถุประสงค 

ขอ  2  วัตถุประสงค   สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยให
สามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว ในทาง      
อันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันในหมูสมาชิก 

(3) รับฝากเ งินป ระ เ ภ ท ออม ท ร ัพ ย ห ร ือ
ประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือ
สมาคมฌาปนกิจส ง เค ราะหซึ ่งม ีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไมนอยกวากึ ่งห นึ ่ง เป นสมาชิกของ
สหกรณผูรับฝากเงิน 

(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(5) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(7) ซ้ือหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
 

 
 

เพ่ือแกไข
ขอความให
สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ
สหกรณ  

( ฉ บั บ ที่  2 ) 
พ.ศ. 2553 
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(12) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและ

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด 

(13) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควร

แกสมาชิกและครอบครัว 
(15) รวมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืน 
เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวา
ดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาว
ขางตน  รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ
ครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชาซ้ือ   โอนหรือรับ
โอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ  ขายหรือ
จําหนาย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  
ดวยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(17)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(18)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก

ทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือบุคคล
อ่ืนใด 

(19)  ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับ
หรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
สหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 

(9) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให
เ กิดความสะดวกหรือส ง เส ริมความเจ ริญแก    
กิจการของสหกรณ 

(10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและ

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด 

(13) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
(14) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควร

แกสมาชิกและครอบครัว 
(15) รวมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทยชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืน   
เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ  

(16)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวใน
กฎหมายวาดวยสหกรณ เ พ่ือใหเปนไปตาม
วตัถุประสงคที่กลาวขางตน  รวมถึง  ซื้อ  ถือ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชา 
หรือใหเชาซ้ือ   โอนหรือรับโอนสิทธิการเชาหรือ
สิทธิการเชาซ้ือ  ขายหรือจําหนาย  จํานองหรือรับ
จํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอื่นใด  
ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

(17)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(18)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก

ทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ  หรือบุคคล
อ่ืนใด 

(19)  ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ
หรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
สหกรณ 

 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ 3 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญา

ใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 

หมวด 3 
ทุน 

ขอ 3 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้น
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน 

 
 

เพ่ือแกไข
ขอความให
สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2553 
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(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดย

ไมมีภาระผูกพัน 
 

 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญา
ใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหโดย

ไมมีภาระผูกพัน 
 

 

หุน 
ขอ  4  การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัด
จํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

หุน 
ขอ  4  การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัด
จํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 

 

ขอ  5  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  
หม า ย ถึ ง เ งิ น เ ดื อ น  ห รื อค า จ า งป ระจํ าห รือ
คาตอบแทน  และเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือ
คาจางประจํา หรือคาตอบแทน ซึ่งสมาชิกไดรับจาก
หนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับ
จากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนใน
อัตราที่สูงกวาอัตราที่ กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซ้ือหุนเพิ่มขึ้นอีกเม่ือใด ก็ยอมทํา
ได  โ ด ยแสด งความจํานง เป นหนั ง สือต อ
คณะกรรมการดําเนินการ  แตจํานวนหุนทั้งหมดตอง
ไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตน
เปนสมาชิกอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม
สิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพ่ือ
ชําระหนี้แกเจาหนี้ของสมาชิกน้ัน 

 

ขอ  5  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  
หม าย ถึ ง เ งิ น เดื อ น  ห รือค า จ า งปร ะจํ าห รื อ
คาตอบแทน  และเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือ
คาจางประจํา หรือคาตอบแทน ซ่ึงสมาชิกไดรับจาก
หนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับ
จากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนใน
อัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไว ในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใด ก็ยอมทํา
ได  โด ยแสดงความ จํานง เป นห นังสือต อ
คณะกรรมการดําเนินการ  แตจํานวนหุนทั้งหมด
ตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตน
เปนสมาชิกอยูไมได 
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด 
สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพ่ือชําระหน้ี
แกเจาหน้ีของสมาชิกน้ัน 

 

ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุน
รายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ   
ทุกเดือน หรือวิธีการใด ๆ ตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  6.  การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุน
รายเดือนน้ัน  ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน  ๆ 
ทุกเดือน หรือวิธีการใด ๆ ตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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เ ม่ื อส มาชิก มีคํ า ข อ เ ป นหนั ง สื อแ ล ะ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา 
สมาชิกน้ันตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถ
ชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนา
อันไมสุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือน   
ชั่ วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเ นินการ
เห็นสมควรก็ได 

 เ มื่ อ ส ม าชิ ก มีคํ า ข อ เ ป นห นั ง สื อ แ ล ะ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา 
สมาชิกน้ันตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถ
ชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนา
อันไมสุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือน   
ชั่ วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเ นินการ
เห็นสมควรก็ได 

 

 

ขอ  7  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน   สมาชิกที่
ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบเดือน
และไมมีหน้ีสินกับสหกรณ  จะงดชําระเงินคาหุนราย
เดือนลงก็ได 
 

ขอ  7  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน   สมาชิกที่
ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบเดือน
และไมมีหน้ีสินกับสหกรณในฐานะผู กู หร ือผู ค้ํา
ประกัน  จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได 

เพ่ือความ
ชัดเจน สะดวก
และคลองตัว
ในการปฏิบัต ิ

ขอ  8  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจง
ยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ  8  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจง
ยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

ขอ  9  การรับฝากเงิน  สหกรณอาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย     
การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

ขอ  9  การรับฝากเงิน  สหกรณอาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห    
ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปน
สมาชิกของสหกรณผู รับฝากเงิน  ทั ้งนี ้ ตาม
ระเบียบของสหกรณที่ได รับความเห็นชอบจาก   
นายทะเบียนสหกรณ 
 ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย    
การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 

 
 

เ พ่ื อ แ ก ไ ข
ข อ ค ว า ม ใ ห
สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับ
ที่  2 )  พ . ศ . 
2553 
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ขอ  10  การใหเงินกู  เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน  
การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและจํากัดแหงเงินกู       
หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระหนี ้   
สําหรับเงินกู  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืน
เงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ 

ก า ร ใ ห เ งิ น กู แ ก ส ห ก ร ณ อ่ื น น้ั น  
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว
ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกู
เงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

 

ขอ  10  การใหเงินกู  เงินกูน้ันอาจใหไดแก 
(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอ่ืน  
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูประเภทและจํากัดแหงเงินกู       
หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชําระหน้ี    
สําหรับเงินกู  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืน
เงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ 

ก า ร ใ ห เ งิ น กู แ ก ส ห ก ร ณ อื่ น นั้ น  
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว
ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซ่ึงประสงคจะขอกู
เงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

 

ขอ  11  ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแก
สมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการ
สอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรง
ตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
 

ขอ  11  ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซ่ึงใหแก
สมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรใหคณะกรรมการดําเนินการ
สอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรง
ตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

 

ขอ  12  ประเภทแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแก
สมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิก
มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมีความ
ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 

 

ขอ  12  ประเภทแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแก
สมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิก    
มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมีความ
ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกูเพ่ือเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
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(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความ

ประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการอันจําเปน   
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงิน
กาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชน  
งอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ใหเ งินกู พิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร  
โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ และตองมี
หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความ
ประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพ่ือการอันจําเปน   
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตาม
ระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ เม่ือสหกรณมีฐานะการเงิน
กาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือสงเสริมฐานะ
ความม่ันคงหรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชน  
งอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่ เห็นสมควร   
โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู
ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมี
หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

 

ขอ  13  ดอกเบี้ยเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ย
เงินกูทุกประเภทที่ ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ  13  ดอกเบี้ยเงินกู  ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ย
เงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

 

ขอ  14  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน
เงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ใหเ งินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่ กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ  และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด
บกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ีใหถือวา
เงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักตอง
คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เ ม่ื อ ป ร า ก ฏ ต อ ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
ดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกู 
มิ ได จั ดการแก ไข ใหคืนดีภ าย ในระยะ เวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  14  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน
เงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม
ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใด
บกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหถือวา
เงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักตอง
คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ 

(2) เ ม่ื อ ป ร า ก ฏ ต อ ค ณ ะก ร รม ก า ร
ดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูน้ัน 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกู 
มิ ได จัดการแกไข ใหคื นดีภ ายในระยะเ วลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงิน

หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ  
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวานั้นถึงสามคราว
สําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้
แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน  และไมสามารถ
ชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้
ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

(4)  เม่ือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ  
ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวาน้ันถึงสามคราว
สําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหน้ี
แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน  และไมสามารถ
ชําระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได เม่ือผูค้ําประกันรองขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน
ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งน้ี
ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ 

 

 

ขอ  15  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน  ผูกู
หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวาถาตนประสงค    
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ  หรืองาน
ประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบ และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอ
สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูตามขอ  43 

ขอ  15  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน  ผูกู
หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวาถาตนประสงค    
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ  หรืองาน
ประจําตามขอ 31 (3)  จะตองแจงเปนหนังสือให
สหกรณทราบ และจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูตอ
สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปน
สมาชิกอยูตามขอ  43 
 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ  16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ  
เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยให
คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณ
หรือสมาชิกจะไดรับ 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ  16  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ  
เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยให
คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณ
หรือสมาชิกจะไดรับ 

 

 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

ขอ  17  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ที่ประชุม
ใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ํ าประกัน
สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการ
ดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 

 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

ขอ  17  วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  ที่ประชุม
ใหญอาจกําหนดวงเ งินกูยืมหรือการค้ํ าประกัน
สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการ
ดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
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ถ าที่ ป ร ะชุ ม ใหญ ยั งมิ ไ ด กํ าหนด  ห รือ       

นายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงิน
กูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือ      นาย
ทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 

ขอ  18  การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน  สหกรณ
อาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันประจําปตามขอ  17 

 

ขอ  18  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณ
อาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือ
การค้ําประกันประจําปตามขอ  17 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ  19  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ  การ      
ลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน
เก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปน
พิเศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกู ยืมซึ่ งสหกรณเปนผู กูยื ม
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่ง
สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ
และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการรวม
เปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และ
เอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  
เช็ค  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณน้ัน  ตองประทับตรา
ของสหกรณเปนสําคัญดวย 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ  19  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การ   
ลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการอัน
เก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปน
พิเศษตามขอบังคับน้ี  ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืมตลอดจน
การเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่งสหกรณเปนผู
จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรม
อ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการผูที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย หรือผูจัดการรวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และ
เอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กลาวไวใน (1)  ขางบนน้ี
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม  
เช็ค  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณน้ัน  ตองประทับตรา
ของสหกรณเปนสําคัญดวย 

 

เพื่อความ
สะดวกและ
คลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

ขอ  20  การเงินของสหกรณ  การรับจายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ  20  การเงินของสหกรณ  การรับจายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ  21  การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมี
การทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่  นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบญัชีเก่ียวกับกระแสเงินสด
ของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม
เก่ียวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการ น้ัน และการลงบัญชีตองมี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหนึ่งทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ   ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน 
และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  
ณ  วันที ่31 ธันวาคม ของทุกป 

 

ขอ  21  การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมี
การทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที ่ นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสด
ของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม
เก่ียวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีตองมี เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหน่ึงทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ   ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน 
และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  
ณ  วันที ่31 ธันวาคม ของทุกป 

 

ขอ  22  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ  ให
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ 
ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอ     
ที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล  และใหสง
สําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 ใหสหกรณแจงงบดุลที่จะเสนอตอที่ประชุม
ใหสมาชิกทราบกอนประชุมและใหปดประกาศไว ณ 
สํานักงานสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน 
 อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  
ณ  สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได
โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ  22  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ  ให
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ 
ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงาน
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอ     
ที่ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล  และใหสง
สําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 ใหสหกรณแจงงบดุลที่จะเสนอตอที่ประชุม
ใหสมาชิกทราบกอนประชุมและใหปดประกาศไว ณ 
สํานักงานสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน 
 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  
ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
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ขอ  23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ให
สหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด
รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ  
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้นให
สหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุน
แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวใน
วรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงิน
คาหุน  เงินฝากหรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  
นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของ
สมาชิกน้ัน  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

ขอ  23  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ให
สหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุด
รายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้นให
สหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุน
แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวใน
วรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง
เวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงิน
คาหุน  เงินฝากหรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  
นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของ
สมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ  24  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน้ัน
ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ  24  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณนั้น
ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

 

ขอ  25  การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียน
สหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
คณะกรรมการอ่ืน   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  
เจาหนาที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  
หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับ   การดําเนินงาน  หรือ
รายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ
สหกรณได 

ขอ  25  การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียน
สหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
คณะกรรมการอื่น   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  
เจาหนาที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  
หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับ   การดําเนินงาน  หรือ
รายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ
สหกรณได 
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ทั้งน้ี ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก

อํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและให      
คําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

 

ทั้งนี้ ใหผูซ่ึงเก่ียวของตามความในวรรคแรก
อํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและให      
คําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

 

ขอ  26  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสง
รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานที่กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่
หนวยงานน้ันกําหนด 

ขอ  26  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสง
รายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอ
หนวยงานที่ กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่
หนวยงานนั้นกําหนด 
 

 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ  27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นป
ทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญช ี 
ที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของ
กําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยตามอัตราที่ กําหนดในกฎกระทรวง    
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
 กําไรสุทธิประจําปที่ เหลือจากการจัดสรร
ตามความในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปน้ี 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว
ใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง  โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง 
ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม 
(4)  ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวน
เงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตรา
ดังกลาวมาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน   ใหถือวา
หุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน  
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  
สวนหุนทีส่มาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของเดือน 
สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแต
สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 

(3) เ ป น เ งิ น โบ นัสแ กกร รม การแล ะ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ  27  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นป
ทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมี
กําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
สิบของกําไรสุทธ ิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง    
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรร
ตามความในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแก
สมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณ
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  ออกจาย
เปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผล
ทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน   ใหถือวา
หุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน  
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน  
สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของเดือน 
สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวน
ธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป เวนแต
สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 

(3) เ ป น เ งิ น โ บ นั ส แ ก ก ร รม ก า ร แ ล ะ
เจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
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(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  

ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่
มีอยูในวันสิ้นปน้ัน  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้
จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพ่ือจายเปน 
เงินปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห
ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  
เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรร
เปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  
ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่
มีอยูในวันสิ้นปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ี
จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  เพื่อจายเปน 
เงินปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเ พ่ื อการศึกษ าอบรมทาง
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห
ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่น ๆ  
เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

(9) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรร
เปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

ทุนสํารอง 

ขอ  28  ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจาก
กําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่ มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิได
กําหนดวาใหใชเพ่ือการใดใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อน่ึง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใด
ก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ  
ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 
 กํ า ไ ร สุ ท ธิ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ส ห ก ร ณ ซ่ึ ง
คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ  27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลว
เห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให
นอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปน 
ทุนสํารองทั้งสิ้น 
 

ทุนสํารอง 

ขอ  28  ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจาก
กําไรสุทธิตามขอ 27 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิได
กําหนดวาใหใชเพื่อการใดใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคล
ใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ
ความ  ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
 กํ า ไ ร สุ ท ธิ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ส ห ก รณ ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ  27 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลว
เห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให
นอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปน 
ทุนสํารองทั้งสิ้น 

 

ขอ  29  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปน
ของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
  

ขอ  29  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปน
ของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 
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ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชย

การขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขา
บัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกจากสหกรณเดิม 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชย
การขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเขา
บัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียน
แบงแยกจากสหกรณเดิม 

 

 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ  30  สมาชิก  สมาชิกสหกรณนี้คือ 
(1) ผูที่มีชื่อและลงลาย มือชื่อ ในบัญชี

รายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระ
คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผู ได รับ เลือก เข า เปนสมาชิกตาม
ขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ  30  สมาชิก  สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ

ผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุน
ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผู ไ ด รับ เ ลื อก เ ข า เ ป นส มาชิ ก ต าม
ขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

 

 

ขอ  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา

สังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปน
เจาหนาที่ของสหกรณน้ีหรือ 

ข. เปนขาราชการบํานาญ ซึ่งไดรับเงิน
บํ า นาญต าม ปกติ  ห รื อ เป นลู กจ า งปร ะจํ าที่
เกษียณอายุ และไมไดลาออกจากสหกรณใหคงเปน
สมาชิกของสหกรณนี้ 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

ขอ  31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา

สังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือสวนราชการที่ขึ้นตรง
ตอรัฐมนต รีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปน
เจาหนาที่ของสหกรณนี้หรือ 

ข. เปนขาราชการบํานาญ ซึ่งไดรับเงิน
บํ านาญต าม ปก ติ  ห รือ เป นลู กจ า ง ประจํ า ที่
เกษียณอายุ และไมไดลาออกจากสหกรณใหคงเปน
สมาชิกของสหกรณน้ี 

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 

 

ขอ 32  การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิก
ตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควร
รับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อ  

ขอ 32  การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิก
ตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไว 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควร
รับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือชื่อ  

เพื่อความ
ชัดเจน 
สะดวก และ
คลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ
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ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  
และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลว
เสนอเร่ือง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เม่ือผูสมัครรอง
ขอก็ใหคณะกรรมการดําเ นินการนําเร่ืองเสนอ       
ที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ
ใหรับเขาเปนสมาชิก    ในกรณีดังวาน้ี  ใหถือเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ซ่ึงมาประชุม 

 

ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  
และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลว
เสนอเร่ือง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดํา เ นินการไมยอมรับ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรอง
ขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอที่
ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ
ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีน้ี ตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

ขอ  33 คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิก
จะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคน
ละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน) 

กรณีเคยเปนสมาชิกสหกรณแลวมีความ
ประสงคกลับมาสมัครเขาเปนสมาชิกใหมได ทั้งน้ีตอง
หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนสมาชิก
ไปแลวไมนอยกวา 1 ป และตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของ
สหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ  33 คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิก
จะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคน
ละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน) 

กรณีเคยเปนสมาชิกสหกรณแลวมีความประสงค
จะกลับมาสมัครเขาเปนสมาชิกใหมภายใน 1 ปนับแต
วันที่ไดรับการอนุมัติใหลาออกจากการเปนสมาชิก 
ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 300 บาท 
(สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของ
สหกรณจะเรียกคืนไมได 

 

เพื่อความ
ชัดเจน 
สะดวก และ
คลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

ขอ  34  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปน
สมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวน
ที่จะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวา
ไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก)  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(1) เขารวมประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความ

คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ  หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ

จากสหกรณ 
(5) ไดรับสวัสดิการ และสิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนด

ไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

ขอ  34  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปน
สมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    
กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวน
ที่จะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวา
ไดสิทธใินฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(1) เขารวมประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความ

คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ  หรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ

จากสหกรณ 
(5) ไดรับสวัสดิการ และสิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนด

ไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(ข)  หนาที่ของสมาชิก  มีดังนี ้

(1) ปฏิ บั ติ ต า มกฎ หม า ย   ระ เบี ย บ  
ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  

เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

(ข) หนาที่ของสมาชิก  มีดังนี ้
(1) ปฏิ บั ติ ต าม กฎห ม าย   ระ เบี ย บ  

ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  

เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 
 

 

ขอ  35  สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย หรือโอน
ไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงคจะสมัครเขา
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดน้ัน 
หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปน
สมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอน
เงินคาหุน และ  เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยัง
สหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะ
จัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก (ถามี)   
ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิ ธีการที่ได
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ  35  สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย หรือโอน
ไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขา
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น 
หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปน
สมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอน
เงินคาหุน และ  เงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยัง
สหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะ
จัดการโอนเงินคาหุน เงินกู    และเงินฝาก (ถามี)   
ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ ได
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 

 

ขอ  36  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิก
สหกรณออมทรัพยอื่นซ่ึงยาย หรือโอนมารับราชการ 
ในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขา
เปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เม่ือไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดใน ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งน้ี เม่ือสหกรณที่ตนเปน
สมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

กา รรับโอน เงิ นค าหุ นและก ารปฏิบั ติ
เก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ในระเบียบของสหกรณ 

 

ขอ  36  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิก
สหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการ 
ในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขา
เปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เม่ือไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดใน ขอ 32 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิ
ในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ทั้งน้ี เม่ือสหกรณที่ตนเปน
สมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 

การ รับโอนเ งินค าหุนและการปฏิบั ติ
เก่ียวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ในระเบียบของสหกรณ 

 

ขอ  37  การเปล่ียนแปลงชื่อ  สัญชาติและที่อยู  
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู 
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ  37  การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาติและที่อยู  
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู 
ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ  38  การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทํา
หนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เปนผู รับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจาก
สหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน 

ถา สมาชิกประสงคจะเ พิกถอน ห รือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว 
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรค
กอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอน
ประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ
ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็
คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ
ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งน้ี ตามขอกําหนดใน
ขอ 44 วรรคแรกและขอ 45 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก 
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภาย ใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที ่สมาชิกตายหรือไดรับ
แจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่
ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึง
แกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว 
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่น คําขอรับ
เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่
สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพน
กําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงิน
ดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

ขอ  38  การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกอาจทํา
หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เปนผู รับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจาก
สหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ
เปนหลักฐาน 

ถ าสมาชิ กประสงค จะ เพิกถ อน ห รือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว 
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรค
กอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอน
ประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ
ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็
คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่
พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผู มี
สิทธิ ได รับ เ งิ น จํานวนดั งกล าวนั้น  ทั้ ง น้ี  ตาม
ขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรกและขอ 45 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก 
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับ
แจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่
ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึง
แกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว 
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่น คําขอรับ
เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่
สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เม่ือพน
กําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงิน
ดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 

 

เพ่ือความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ  39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ  39  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน 

ไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา

ตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน 

ไรความสามารถ 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา

ตามขอ 31 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
 

 

ขอ  40  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมี
หน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเ นินการ และเ ม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงให  
ถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนไดแลวให เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบดวย 

ขอ  40  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมี
หน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเ นินการ และเ ม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็น
วาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงให  
ถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนไดแลวใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบดวย 

 

 

ขอ  41  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกให
ออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวด

ติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดยมิไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 

(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับ
เงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ขอ  41  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกให
ออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวด

ติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ีโดยมิไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ให
เงินกูน้ัน 

(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับ
เงิน กูที่ เ กิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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(5)  คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงิน

หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับ
เงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(6)  ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตน
แกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือจะกอ
ความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา
ประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณ
อยูแลว 

(7)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ 
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดย
ประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนน้ี และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือ
วาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่น
อุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สุด 

(5)  คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับ
เงินกูรายหน่ึง ๆ 

(6)  ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตน
แกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอ
ความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ํา
ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณ
อยูแลว 

(7)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ 
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดย
ประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนน้ี และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือ
วาสมาชกิน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่น
อุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สุด 
 

 

ขอ  42  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง ใหสหกรณแจงเ ร่ืองสมาชิกออกให
ประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว 

ขอ  42  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง ใหสหกรณแจงเ ร่ืองสมาชิกออกให
ประธานกลุม (ถามี) ซ่ึงเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว 
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ขอ  43  สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด  สมาชิก 
ที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจํา
ตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย 
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงด
ชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหน้ีสินไมเกินคาหุน สมาชิก
เชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบ
ของสหกรณ 

ขอ  43  สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด  สมาชิก 
ที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจํา
ตามขอ 31 (3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย 
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวยก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงด
ชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิก
เชนวาน้ันอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบ
ของสหกรณ 
 

 

ขอ  44  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1) (2) หรือ (3) น้ัน สหกรณ
จะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย 
บรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ
สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน   คางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู
ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ัน
ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือ
จะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก 
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออก
น้ันดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง 
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่ มีอยูในวันตนปน้ัน 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน 
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ัน
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมี
ความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ 

ขอ  44  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 39 (1) (2) หรือ (3) น้ัน สหกรณ
จะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย 
บรรดาที่สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ
สมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืน   คางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู
ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ัน
ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือ
จะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก 
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออก
น้ันดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง 
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน 
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ัน
ไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโอนหรือยาย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมี
ความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
เปนพิเศษ 
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ในกรณีที่ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

เพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนให
ตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่ สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุตามขอ 39 (5) หรือ (6) นั้น สหกรณจะ
จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือ     
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกขอใหจายค าหุนภายหลัง วันสิ้นป      
โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลัง
ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
ก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุตามขอ 39 (4) สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 
เพราะเหตุตามขอ 39 (5) หรือ (6) น้ัน สหกรณจะ
จายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมี เ งินปนผลหรือ     
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกขอใหจ ายคาหุ นภายหลั งวันสิ้ นป      
โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลัง
ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
ก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 

 

 

ขอ  45  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอ
สหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ขอ 44 น้ัน สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิก
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ  45  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอ
สหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
ขอ 44 น้ัน สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิก
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 

 

กลุมสมาชิก 

ขอ  46  กลุมสมาชิก  สหกรณอาจจัดตั้งกลุม
สมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม  ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง จํ า น ว น
กรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กลุมให เปนไปตามที่กําหนดไว ในระเบียบของ
สหกรณ 

กลุมสมาชิก 

ขอ  46  กลุมสมาชิก  สหกรณอาจจัดตั้งกลุม
สมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรม
ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม  ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง จํ า น ว น
กรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กลุมให เปนไปตามที่ กําหนดไว ในระเบียบของ
สหกรณ 
 

 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ 

ขอ  47  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิด
เพ่ือหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงิน
คาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ 

ขอ  47  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิด
เพ่ือหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกินจํานวนเงิน
คาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
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หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ  48  สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิก
สมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงค
จะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  48  สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิก
สมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงค
จะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 
 

 

ขอ  49  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนขาราชการห รือลูกจ างประจําที่

เกษียณอายุราชการ หรือพนักงานราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปนเจาหนาที่ 
ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
ยุติธรรม 

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ  49  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนข าราชการห รือลูกจา งประจําที่

เกษียณอายุราชการ หรือพนักงานราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่ขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม หรือเปนเจาหนาที ่
ของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
ยุติธรรม 

(3) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 

 

ขอ  50  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงค
สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิก
สหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมี
คุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 49  ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลวก็ให    รับเขาเปนสมาชิกสมทบได   
และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ   
คาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอน
แลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ  50  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงค
สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิก
สหกรณน้ีไมนอยกวา 2 คนรับรอง   

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดในขอ 49  ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ให    
รับเขาเปนสมาชิกสมทบได   และตองจัดใหผูสมัคร
ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอน
แลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบและใหเสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญ
คราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัคร
รองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอ  
ที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ 

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ
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 ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบในกรณีน้ี ตองมีคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

 

ขอ  51  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณ คนละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)  

กรณีเคยเปนสมาชิกสมทบแลวมีความประสงค
กลับมาสมัครเขาเปนสมาชิก ใหมได  ทั้ งนี้ตอง
หลังจากที่ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนสมาชิก
ไปแลวไมนอยกวา 1 ป และตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายได
ของสหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ  51  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณ คนละ 50 บาท (หาสิบบาทถวน)  

กรณีเคยเปนสมาชิกสมทบแลวมีความประสงค
จะกลับมาสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบใหมภายใน 1 ป
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติใหลาออกจากการเปนสมาชิก 
ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 300 บาท 
(สามรอยบาทถวน) 

คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายได
ของสหกรณ   จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

 

เพ่ือความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

 ขอ  52 การถือหุน  สมาชิกสมทบตองชําระคาหุน
เปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกสมทบ 
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดราย เดือนตามความในวรรคแรก 
หมายถึงเงินเดือน หรือคาจางประจํา หรือ
คาตอบแทน และเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือ
คาจางประจํา หรือคาตอบแทน ซ่ึงสมาชิกสมทบ
ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิก
สมทบไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะถือหุนรายเดือน
ในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ หรือจะขอซ้ือหุนเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได 
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหา
ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ น ใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกสมทบอยูไมได 

ในระหวางที่สมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ
ยังไมสิ้นสุด สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิก
สมทบเพื่อชําระหน้ีแกเจาหน้ีของสมาชิกสมทบนั้น 

 

เพ่ือความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ
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 ขอ  53 การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุน

รายเดือนนั้นใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิกสมทบในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือน
น้ัน ๆ ทุกเดือน หรือวิธีการใด ๆ ตามระเบียบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

เม่ือสมาชิกสมทบมีคําขอเปนหนังสือและ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกสมทบน้ันตกอยูในพฤติการณอันทําให      ไม
สามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวย
เจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะ
อนุญาตใหสมาชิกสมทบน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่ว
ระย ะเ วลาต าม ที่ ค ณะก รรม การดํ า เ นินการ
เห็นสมควรก็ได 

 

เพื่อความ
ชัดเจน 
สะดวก และ
คลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

 ขอ  54 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกสมทบ
ที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหน่ึงรอยแปดสิบเดือน
และไมมีหน้ีสินกับสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน 
จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือนลงก็ได 
 

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

 ขอ  55 การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจง
ยอดจํานวนหุนที่สมาชิกสมทบชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกสมทบแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ 
 

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

ขอ  52  การใหบริการ  สหกรณอาจใหบริการหรือ
สวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร แตตอง
ไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  
ทั้ ง น้ีประเภท หลัก เกณฑ  ขอ กําหนด วิ ธีการ
ใหบริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใชบริการ  ให เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 
 

ขอ  56  การใหบริการ  สหกรณอาจใหบริการหรือ
สวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร แตตอง
ไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ 
ทั้ งนี้ประเภท หลัก เกณฑ ขอกําหนด วิธีการ
ใหบริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และ
ผลตอบแทนจากการใชบริการ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 
 

 

ขอ  53  สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกเฉพาะ
ในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ  รวมทั้งไมให
สิทธิในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) ฝากเงินทุกประเภทไดตามระเบียบของ
สหกรณ 

ขอ  57 สิทธิและหนาที ่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบมีสิทธิหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ
กฎหมายสหกรณ และระเบียบของสหกรณ  

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 
(1) เขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณ 

โดยไมนับเปนองคประชุมหรือออกเสียงในเร่ืองใด ๆ  

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ
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(2) ถือหุนในสหกรณไมเกิน 1 ใน 5 ของมูลคา

หุนทั้งหมด 
(3) กูเงินจากสหกรณไดตามระเบียบของ

สหกรณ 
(4) เปนผูค้ําประกันเงินกูของสมาชิกสมทบตาม

ระเบียบของสหกรณ 
(5) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 
(6) ไดรับสวัสดิการ และสิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว

ในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
(1)  ปฏิบัติหนาที่ ต ามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 (2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ 

เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
 (4)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1)  นับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุม

ในการประชุมใหญ 
(2)  ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ 
(3)  เปนคณะกรรมการดําเนินการ 
 

และไมสามารถเสนอหรือรับเลือกเปนกรรมการ
ดําเนินการ 

(2) ฝากเงินทุกประเภทไดตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(3) กูเงินจากสหกรณไดตามระเบียบของ
สหกรณ 

(4) เปนผูค้ํ าประกันเงินกูของสมาชิก
สมทบตามระเบียบของสหกรณ 

(5) ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 

(6) ได รับสวัสดิการ และสิทธิอื่น ๆ ที่
กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณ 

หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
(1)  ปฏิบัติ หน าที่ ต ามกฎหมาย ระ เบียบ 

ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 (2) เขารวมประชุมทุกคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมและสนับสนุนกิจการของสหกรณ 

เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
 (4)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
 (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ  54  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบ
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ  58  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบ
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา 
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ขอ  55  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบ
อาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือ
วาออกจากสหกรณได 

ขอ  59 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบผูไมมี
หน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผู กูหรือผูค้ําประกัน 
อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดํา เ นินการและเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา
เปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบดวย 

 

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

ขอ  56 การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจ
ถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิ บั ติ ต ามกฎหม าย   ข อ บั งคั บ  

ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย

ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 
 

ขอ  60  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบ
อาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย

ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

 

ขอ  57  การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ  
สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

ขอ  61  การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และที่อยู  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ  
สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 

ขอ  58  การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกสมทบ
จะทํ าเปนหนั งสือตั้ งบุคคลหนึ่ ง หรือหลายคน        
เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก 
หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย 
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรค
กอนมอบใหสหกรณถือไว 

ขอ  62  การต้ังผูรับโอนประโยชน  สมาชิกสมทบ
จะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให
เปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงิน
อ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย โดยมอบไว
แกสหกรณเปนหลักฐาน 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว 
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรค
กอนมอบใหสหกรณถือไว  
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 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงให
ผู รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  
และสหกรณ  จะจายเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืน
ใดจากสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  
หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมา
แสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ทั้งนี้
ตามขอกําหนดในขอ 59 วรรคแรกและขอ 60 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก 
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับ
แจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแก
ความตายไปประกอบการพิจารณาด วย  เ ม่ื อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว 
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชน
ที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  
เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณทั้งสิ้น 

 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงให
ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถา
มิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง
ใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตาม
ขอกําหนดใน ขอ 63 วรรคแรกและขอ 64 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก 
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับ
แจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึง
แกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว 
สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ
เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่
สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี 
เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ
สหกรณทั้งสิ้น 

 

ขอ  59  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) หรือ 
(4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูใน
สหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิ 
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน  หรือจะเรียกให
จายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก  โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวย ใน
เม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ัน 

ขอ  63  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 58 (1) (2) หรือ 
(4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูใน
สหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก
เพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผู มีสิทธิได รับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิ 
ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือจะเรียกให
จายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยใน
เม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ัน 
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แลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน 
สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปใน
ปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 54 (3)  สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 54 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจาย  
คาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย 
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือ     
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป  
โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลัง
ที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 

แลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
น้ัน สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอ การจาย
คืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไป
ในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 58 (3) สหกรณจะจายคาหุน   
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ 54  ขอ 58 (5) (6) น้ัน สหกรณ
จะจาย คาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืน
ใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือ  
เงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือ
หากสมาชิกสมทบขอใหจาย  คาหุนภายหลังวันสิ้นป  
โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลัง
ที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน สหกรณจะจาย
ใหตามระเบียบของสหกรณ 

 

 

ขอ  60  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอง 
รับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 59 น้ัน  สหกรณมีอํานาจหัก
จํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน 

ขอ  64  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอง 
รับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามขอ 63 นั้น สหกรณมีอํานาจหัก
จํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ
ออกกอน 
 

 

ขอ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ ไมว า เพราะเหตุ ใด ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ขอ  65  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน
สมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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หมวด 7 

การประชุมใหญ 

ขอ  62  การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จด
ทะเบียนสหกรณ  เพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการ
ดํ าเ นินการ และมอบหมายการทั้ งปวงใหแ ก
คณะกรรมการดําเนินการ 

 การประชุ ม ใหญส า มัญค ร้ังตอ ไป  ให
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงคร้ัง
ภายในหน่ึงรอย   หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณ 

หมวด 7 
การประชุมใหญ 

ขอ 66  การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดตั้ง
สหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแต วันที่จด
ทะเบียนสหกรณ  เ พ่ือ เลือกตั้ งคณะกรรมการ
ดํ าเนินการ และมอบหมายการทั้ งปวง ใหแ ก
คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุม ใหญส า มัญค ร้ังตอ ไป ให
คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงคร้ัง
ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ 

 

 

ขอ  63  การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการ
ดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได    
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียก
ประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุน
เกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียก
ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ 

 สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใด
ก็ได  และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รับคํารองขอ 

 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียก
ประชมุใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว        
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 

 

ขอ  67  การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการ
ดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได แต
ถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุม
ใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่ง
ของจํานวนทุนเรือนหุ นที ่ชํา ระแลว ต อง เรียก
ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใด  
ก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รับคํารองขอ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไม
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุม
ใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
ขอ  64  การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อมี
การประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วันเวลา  สถานที่  และเร่ืองที่จะประชุมใหบรรดา
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน 

แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจง
ลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผู  
ลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่
จากกรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงให
สมาชิกทราบดวย 

 

ขอ  68 การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อ
มีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวันเวลา สถานที่ และเร่ืองที่จะประชุมใหบรรดา
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา
เจ็ดวัน 

แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจง
ลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปนผู       
ลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่
จากกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก
ทราบดวย 

 

ขอ  65  องคประชุมในการประชุมใหญ  การ
ประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ  
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมใหญ  สมาชิกจะมอบอํานาจ
ใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ  69  องคประชุมในการประชุมใหญ  การ
ประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม    
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ  
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจ
ใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 

 

ขอ 66 การนัดประชุมใหญคร้ังที่สอง  ในการ
ประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกมาประชุมไมครบ
องคประชุมใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึงภายใน   
สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังหลังน้ี ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองค
ประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิก
รองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 
69 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

ขอ  70  การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง  ในการ
ประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกมาประชุมไมครบ
องคประชุมให นัดประชุมใหญ อีกคร้ังหน่ึงภายใน      
สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญคร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังหลังน้ี ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม    
แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอให
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่
จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 73 วรรคแรกให
งดประชุม 
 

 

ขอ  67  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญ
มี อํ านาจหน าที่ พิจารณา วิ นิจฉัย เ ร่ื อ งทั้ ง ปว ง          
ทีเ่กิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

ขอ  71  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญ
มี อํ านาจหน าที่ พิจา รณาวินิ จฉั ย เ ร่ือ งทั้ ง ปวง          
ทีเ่กิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึง
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(1)  รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม  

สมาชิกออกจากสหกรณ  และวินิจฉัยขออุทธรณของ
ผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่
ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2)  พิ จ ารณา เลื อกตั้ ง แ ล ะถ อด ถอน
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ 

(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปของสหกรณ 

(4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการ
ดํ า เ นินงานของสหกรณ  ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 

(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการดํา เ นินการ หรือ       
กรรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจ
กูยืมหรือค้ําประกัน 

(7)  อนุ มัติ แ ผนง านและงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ 

(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ 
(9)  กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชา

ที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ   
กรรมการอ่ืน ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10)  พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(11)  รับทราบเ ร่ืองการดําเ นินงานของ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน 
สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือ
พนัก ง าน เ จ าหน า ที่ ซ่ึ งนายทะ เบีย นสหกรณ
มอบหมาย 

(13)  กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปน
เคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม  
สมาชิกออกจากสหกรณ  และวินิจฉัยขออุทธรณของ
ผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่
ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิ จ า รณ า เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล ะถ อด ถ อ น
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการ
ดํ า เ นินง านของสหกรณ  ข องคณะกรรมการ
ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทน
การปฏิบัติง านของกรรมการดําเ นินการ หรือ       
กรรรมการอ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจ
กูยืมหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ 
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชา

ที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ   
กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(11) รับทราบ เ ร่ือ งการดํ า เนิน งานของ

สันนิบาตสหกรณแห งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน 
สหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือ
พ นักงาน เจ าหน าที่ ซ่ึ ง นายทะเบี ยนสหกรณ
มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปน
เคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของ
สหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ขอ  68  คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการ
อีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวาง
กันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที ่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ
หรือมีคําวินิจฉ ัย เปนที ่ส ุด ให พนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวด 
ชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

หมวด 8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ  72  คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการ
อีกสิบสี่คน ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

การสรรหาผู ที ่จะเป นคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ ใหเปนไปตามวิธีที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวาง
กันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคน
หน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ และปด
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที ่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ
หรือม ีคําว ินิจฉัย เปนที ่ส ุด ใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวด 
ชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ
กระทําของตนเอง 

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 
 

 
 
เพ่ือความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ
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ขอ  69  อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแต
ละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และ    

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม        
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน     
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนาม
สหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(1) ปฏิ บั ติ ก า รใ น อํ านาจห น า ที่ ข อ ง

ประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เ ม่ือ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการ
มอบหมายให 

(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการ

ประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก 

หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี 
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย

และเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

ขอ  73  อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแต
ละตําแหนง 

(ค) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(5) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และ    

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม        
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(6) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน     
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(7) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ใน
นามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(4) ปฏิบั ติ ก าร ในอํ านาจหน าที่ ข อ ง

ประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เ ม่ือ
ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(5) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการ
มอบหมายให 

(6) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(5) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 
(6) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการ

ประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(7) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก 

หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี 
(8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษา
เงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย 
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(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
 

(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

 

 

ขอ  70  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง  คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับ
แตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออก
จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษ
ใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
วาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูใน
ตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานที่สุดออกจาก
ตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  
แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง
บัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได  แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเ นินการที่ได รับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ  74 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง  คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง
ปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงป
นับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออกจากตําแหนง เปน จํานวนห น่ึงในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 
(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจาก
ตํ าแหนง ต ามวาระ  ในปต อ ไปให ก รรมการ
ดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยู
นานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
 เมื่ อครบกําหนดแลว หากยังไม มีการ
เลือกตั้ งคณะกรรมการดําเ นินการชุดใหม ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา
จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  
แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง
บัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได  แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 

ขอ  71 คณะผูจัดต้ังสหกรณ  เมื่อไดรับจดทะเบียน
เปนสหกรณแล ว   ให คณะผู จัด ตั้ ง สหกรณมี    
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่
ประชุมใหญสามัญ   คร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแต
วั น ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ห ก รณ   จ ะ ไ ด เ ลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการขึ้น 
 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้ง
ปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตัง้ 

ขอ  75 คณะผูจัดต้ังสหกรณ  เม่ือไดรับจดทะเบียน
เป นสหกรณ แล ว   ใหคณะผู จัด ตั้ ง สหกรณ มี    
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่
ประชุมใหญสามัญ   คร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแต
วั น ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น ส ห ก ร ณ   จ ะ ไ ด เ ลื อ ก ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการขึ้น 
 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้ง
ปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับเลือกตั้ง 
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ขอ  72  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการ
ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด   
ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปน

หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอ     
ที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข า รับตํ าแหน งหน าที่ ป ระจํา ใน

สหกรณนี้ 
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้

ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ 

หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้ ง

คณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม 

(7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติได   ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบ
คําสั่ง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนให
กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ให    
ที่ประชุมใหญ  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ให ม ทั้ ง คณ ะอยู ใ นตํ า แ ห น ง ไ ด เ ช น เ ดี ย วกั บ
คณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ขอ  76 การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการ
ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด   
ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปน

หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอ     
ที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข า รับตํ าแหน งหน าที่ ป ระจํา ใ น

สหกรณน้ี 
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี

ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ 

หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้ง

คณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม 

(7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติได   ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบ
คําสั่ง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการ
ดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ให    ที่ประชุม
ใหญ  เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ
อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 
 

 

ขอ  73  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  
ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 72 (7)) ให
กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซ่ึงจะไดมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง  
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่
ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได   

ขอ  77  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  
ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 72 (7)) ให
กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการ
ตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง  
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่
ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได   
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นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น
โดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวาง
ลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ัน      
เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธาน
กรรมการทําหนาทีแ่ทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ
เพ่ือเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดํ าเ นินการซึ่งที่ ประชุมใหญ 
เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทา  กําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 
 

นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น
โดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวาง
ลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนน้ัน      
เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธาน
กรรมการทําหนาทีแ่ทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ
เพ่ือเลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทํา
หนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 
 กรรมการดํ า เนินการ ซ่ึงที่ประชุมใหญ 
เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงได
เพียงเทา  กําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

 

ขอ  74  การประชุมและองคประชุม   ให
คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี  
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปน
อยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรม ก า ร  ห รือ เ ล ข า นุ ก าร   เ รี ย กป ระชุ ม
คณะกรรมการ    ดําเนินการไดในกรณีที่เปนการ
ประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ 
ขอบังคับ และเร่ืองที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจง
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา    
ก่ึงหน่ึงของ  จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม 
 

ขอ  78  การประชุมและองคประชุม   ให
คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี  
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเปน
อยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรม ก าร  ห รื อ เ ล ข า นุ ก าร   เ รี ย กป ระชุ ม
คณะกรรมการ    ดําเนินการไดในกรณีที่เปนการ
ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ 
ขอบังคับ และเร่ืองที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจง
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา    
ก่ึงหน่ึงของ  จํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม 
 

 

ขอ  75  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ  กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญ
แกสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  
มติและคําสั่งของสหกรณ 

ขอ  79  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ  กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญ
แกสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  
มติและคําสั่งของสหกรณ 
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(2) พิจารณา ใน เ ร่ือ งการ รับฝาก เ งิน     

การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน    
ของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เ ส นอแนะก าร จัด สรร กํ า ไ รสุ ท ธิ
ประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เ ส นอแ ผน งานแล ะงบ ประม า ณ
รายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง 
และกําหนดคาตอบแทนของผู จัดการตลอดจน
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการ
ถูกตอง 

(7) พิจารณาดํ าเนินการแต งตั้ ง  และ
กําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดา

ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา    
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปน
สมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคการอ่ืน 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      
คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         
ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา
สมาชิก  เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจนสอดสองดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  
ผู ต รวจสอบ กิจการ  ความ เห็นของผู จัดกา ร       
และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(2) พิจา รณาในเ ร่ือ งการรับฝาก เ งิ น     
การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน    
ของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการ
ประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป      
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เ ส นอแนะก าร จัด สร รกํ า ไ รสุ ท ธิ
ประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เ ส นอแ ผน งา นแล ะงบ ประม าณ
รายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง 
และกําหนดคาตอบแทนของผู จัดการตลอดจน
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการ
ถูกตอง 

(7) พิจารณาดําเ นินการแต งตั้ ง  และ
กําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดา

ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา    
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปน
สมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคการอื่น 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ      
คณะทํางาน เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ         
ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา
สมาชิก  เจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจนสอดสองดูแล
โดยทั่วไป เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  
ผู ต รวจสอบกิจการ  ความ เห็ นของผู จั ดการ       
และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
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(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่

เห็นสมควร เปนที่ป รึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่
เห็นสมควร 

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับ
กิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ  
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เก่ียวกับ
ทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
เปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและออกเสียง  
ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ  และองคการอ่ืน  ซ่ึงสหกรณนี้        
เปนสมาชิก ทั้ งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  
และองคการน้ันกําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู จัดการและ
บุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่
เห็นสมควร เปนที่ป รึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่
เห็นสมควร 

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ  
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เก่ียวกับ
ทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการ
เปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและออกเสียง  
ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
ชุมนุมสหกรณ  และองคการอ่ืน  ซึ่งสหกรณ น้ี        
เปนสมาชิก ทั้ ง น้ี ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  
และองคการน้ันกําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู จัดการและ
บุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

 

 

ขอ  76  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ  
หรืองด เวนการกระทํ าการ  หรือกระทํ ากา ร       
โดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจน
ทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  
อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  
การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  
เ ป น เ ห ตุ ใ ห ส ห ก ร ณ ไ ด รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย  
คณะกรรมการดําเ นินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 

ขอ  80  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ  
ห รืองด เวนการกระทํ าการ  ห รือกระทํ าการ       
โดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจน
ทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  
อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  
การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  
เ ป น เ ห ตุ ใ ห ส ห ก ร ณ ไ ด รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย  
คณะกรรมการดําเนินการตอง รับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 
 

 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ  77  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการ
ดํ าเ นินการอาจตั้ งคณะกรรมการอํานวยการ   
จํานวนไมเกินเจ็ดคน  โดยใหประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ  81  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการ
ดํ าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการอํานวยการ   
จํานวนไมเกินเจ็ดคน  โดยใหประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ 
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คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ 
และใหคณะกรรมการดําเ นินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
 ใหป ระธานกรรมการและเลขานุกา ร
คณะกรรมการดํา เ นินการ  เปนประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันปละสองคร้ัง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา   
ก่ึงหน่ึงของ  จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ วิ นิจฉัย ทั้ งปวงของคณะกรรมการ
อํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ 
และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ งกรรมการ
ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
 ใหป ระธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดํ า เ นินการ เป นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนง
ไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันปละสองคร้ัง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา   
ก่ึงหน่ึงของ  จํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  
จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้ งปว งของคณะกรรมการ
อํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 
 

 

ขอ  78  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
อํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน       
ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่
ได รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งใน
ขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  
การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน  ให
เปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียน
ตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน   
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแ ล  เ ก็บ รักษาเอกสา ร
หลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะให
ผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

ขอ  82  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
อํานวยการ  ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน       
ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่
ได รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งใน
ขอตอไปน้ี 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจายเงิน  
การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน  ให
เปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียน
ตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน  
ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดู แ ล  เ ก็บ รั กษา เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะให
ผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการใน

การปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้ง

บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล   
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ส ห ก ร ณ  เ ส น อ ต อ
คณะกรรมการดํ าเนินการพิจารณาและเสนอ         
ที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(8) ทํานิติ กรรมต าง  ๆ  เกี่ย วกับการ
ดํ าเ นินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการใน
การปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้ง
บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล   
การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ส ห ก ร ณ  เ ส น อ ต อ
คณะกรรมการดํ า เ นินการพิจารณาและเสนอ         
ที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํา นิติกรรมตาง ๆ  เ ก่ียวกับการ
ดํ าเนินง านของสหกรณตามที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 

 

 

ขอ  79  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวนหาคน  
โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง   และ
เลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงได
เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ัน 
 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึง
คร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมี
กรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู 
ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
 

ขอ  83  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวนหาคน  
โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และ
เลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงได
เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ัน 
 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึง
คร้ังเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมี
กรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู 
ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
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ขอ  80  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู  ให
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกให
เปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(2) ตรวจสอบการควบคุม ให เ งินกู มี
หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรองก็ตองกําหนดใหผูกู จัดการแกไขใหคืนดี 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของ
สมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  
ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ
หนี้ เ งิน กู  ห รือผิดนัด การสง เ งินงวดชํ าระหนี้        
เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือ เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวน
ลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ  84  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู  ให
คณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกให
เปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 

(2) ตรวจสอบการควบคุ ม ให เ งินกู มี
หลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรองก็ตองกําหนดใหผูกู จัดการแกไขใหคืนดี 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของ
สมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  
ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ
ห น้ี เ งินกู  ห รือผิด นัดการส ง เ งิน งวดชํ าระห น้ี        
เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือ เรียกคืนเงินกู หรือสอบสวน
ลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 

 

ขอ  81  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการ
ดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติ
ภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ขอ  85  คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการ
ดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติ
ภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 

 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ  82 ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ
ห รื อ ก ารป ร ะชุ ม ค ณะกร รม ก ารดํ า เ นิ นก า ร           
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม      
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และ  
ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ให
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหน่ึงขึ้นเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
  

ประธานในที่ประชุม 

ขอ  86 ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ
ห รือ ก ารป ระชุ ม ค ณะกรรม ก า รดํ า เ นิ นก าร           
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม      
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และ  
ถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ให
ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เชน  

คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู     
ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ  เปนประธานใน
ที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม    
ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานใน 
ที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุม
หรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ   แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม
ไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา
ประชุมคนหน่ึงขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรอง
ขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอให
เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
คราวน้ัน หรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธาน
ในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิก 
ซ่ึงมาประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เชน  
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู     
ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานใน
ที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม    
ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานใน 
ที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุม
หรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ   แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม
ไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวน้ัน 
 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรอง
ขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ
ถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอให
เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
คราวน้ัน หรือจนเสร็จการประชุมมติเลือกประธาน
ในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิก หรืออยูแทนสมาชิก 
ซ่ึงมาประชุม 
 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ  83  การออกเสียง  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ  
และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหน่ึงเสียง 
จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเร่ือง
น้ันไมได 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ  87  การออกเสียง  สมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ  
และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณีไดเพียงคนละหน่ึงเสียง 
จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
 ถาปญหาซ่ึงที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเร่ือง
น้ันไมได 

 

 

ขอ  84  การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไว
เปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ   
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือ
คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง  

ขอ  88  การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไว
เปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ   
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือ
คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง 
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เปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียง    
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

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

 

เปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียง    
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

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

 

 

รายงานการประชุม 

ขอ 85  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  
การประชุมกลุ ม   การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน 
ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก
เร่ืองที่ พิจารณาวิ นิจฉัยทั้ งสิ้นไว ในรายงานการ
ประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ แลวแตกรณี  อีก 
คนหนึ่งที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

รายงานการประชุม 

ขอ 89  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  
การประชุมกลุ ม   การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น 
ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก
เร่ืองที่ พิจารณาวินิจฉัยทั้ งสิ้นไว ในรายงานการ
ประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี  อีก 
คนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ  86  การจางและแตงตั้งผูจัดการ  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความ
เหมาะสมเ พ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผู จัดการของ
สหกรณ  โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม
ตามขอ  68 (1) (2) (3) หรือ (4)  ในการจางผูจัดการ
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
และให คณะกร รมก ารดํ า เ นินการเ รี ยก ให มี
หลักประกันอันสมควร 
 ในการแตงตั้งห รือจางผู จัดการตองให
ผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กําหนดไวใน   ขอ 88  เปนลายลักษณอักษร 
 ใหคณะกรรมการดํา เ นินการมี อํานาจ
กําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนด
อัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 

หมวด 9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ  90  การจางและแตงต้ังผูจัดการ  คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความ
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผู จัดการของ
สหกรณ  โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม
ตามขอ  68 (1) (2) (3) หรือ (4)  ในการจางผูจัดการ
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
และให คณะกร รมก ารดํ า เ นินการ เ รี ยก ให มี
หลักประกันอันสมควร 
 ในการแตงตั้ งห รือจางผู จัดการตองให
ผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กําหนดไวใน   ขอ 88  เปนลายลักษณอักษร 
 ใหคณะกรรมการดํ าเ นินการมีอํานาจ
กําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนด
อัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 
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ขอ  87  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  
สหกรณอาจจางผู จัดการสหกรณ  โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 

ขอ  91  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  
สหกรณอาจจางผู จัดการสหกรณ  โดย กําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 

 

ขอ 88  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป   และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจํา
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกให
เปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  
แจงยอดจํานวนหุน  จ ายคืนคาหุนและชักชวน  
การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และ
สงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปน ธุระในการตรวจสอบคําขอกู  
จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เก่ียวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม
กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณ
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ 

รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของ
บรรด าเจ าหน าที่ ของสหกรณ   ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ 
เรียกใบรับ ห รือจัดใหมี ใบสําคัญโดยครบถวน       
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการ
ถูกตอง  รวบรวมใบสํ าคัญและเอกสารตาง ๆ 
เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 

ขอ 92  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป   และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจํา
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปน
สมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผู
เขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ
ชําระคาธรรมเ นียมแรกเขากับ เงินคาหุ นตาม
ขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  
แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและชักชวน  
การถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเ งินฝาก และ
สงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคํ าขอกู  
จายเงินกู  จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เก่ียวกับเงินคาหุน  และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม
กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณ
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ 

รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจาหน าที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7)  เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ 
เ รียกใบรับ หรือจัดให มีใบสําคัญโดยครบถวน       
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการ
ถูกตอง  รวบรวมใบสํ าคัญและเอกสารตาง ๆ 
เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี

และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

(9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ   
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชี
กําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ   
ดํ า เ นินงานของสหก รณ เ สนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ 

(11)  จัดทํ าแผนงานและงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
สอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

(13)  เขารวมประชุมและชี้แจงในการ
ประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุม
น้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ 

(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของ
สหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17 )  เสนอรายการห รือรายงานของ
สหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด 

(18)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ   
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือใหกิจการใน
หนาที่ลุลวงไปดวยดี 

 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี
และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

(9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ   
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชี
กําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ   
ดํ า เ นินง านของสหกรณ เ สนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ 

(11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
สอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

(13)  เขารวมประชุมและชี้แจงในการ
ประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุม
น้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ 

(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของ
สหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17)  เสนอรายการห รือรายงานของ
สหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด 

(18)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ   
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือใหกิจการใน
หนาที่ลุลวงไปดวยดี 

 

 

ขอ  89  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  
ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปน้ี 

ขอ  93  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  
ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ
อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปน

หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  

หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ   หรือครบ

กําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ  
หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน 
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปน
หนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  

หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ  หรือครบ

กําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ  
หรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน 
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

 

 

ขอ  90  การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือ
ถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณาการลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของ
ผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
 

ขอ  94  การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือ
ถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณาการลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของ
ผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

 

 

ขอ  91  การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการให
กรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงตั้งผูจัดการหรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่
จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยไดให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่
ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 
 

ขอ  95  การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการให
กรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง
และแตงตั้งผูจัดการหรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่
จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยไดให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่
ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่
เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 
 

 

ขอ  92  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ  
ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งให
ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนคร้ังคราว  ใหรอง
ผูจัดการ หรือผูชวยผู จัดการ  หรือเจาหนาที่ของ
สหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เปนผูรักษาการแทน 
 

ขอ  96  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ  
ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งให
ผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนคร้ังคราว  ใหรอง
ผูจัดการ หรือผูชวยผู จัดการ  หรือเจาหนาที่ของ
สหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เปนผูรักษาการแทน 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
ขอ  93  การเปล่ียนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ    
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน  
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะ  
อันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ  97  การเปล่ียนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ    
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและการเงิน  กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน  
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะ  
อันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 

 

ขอ  94  เจาหนาที่ของสหกรณ  นอกจากตําแหนง
ผู จัดการแลว  สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ ง       
เจาหนาที่อื่น  โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะ
ตองหามตามขอ  68 (1) (2) (3) หรือ (4) ตามความ
จําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ   ทั้งน้ีตามระเบียบ
ของสหกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ขอ  98  เจาหนาที่ของสหกรณ  นอกจากตําแหนง
ผู จัดการแลว  สหกรณอาจจัดจา งและแตงตั้ ง       
เจาหนาที่ อ่ืน  โดยตองไมเปนบุคคลที่ มีลักษณะ
ตองหามตามขอ  68 (1) (2) (3) หรือ (4) ตามความ
จําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ   ทั้งน้ีตามระเบียบ
ของสหกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

 

ที่ปรึกษา 

ขอ 95 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศัก ด์ิ  
คณะกรรมการดําเ นินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก   ซ่ึ ง ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ มี ค ว า ม รู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน  เพื่อให
ความเห็นแนะนํา ในการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ ทั้ ง น้ีใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด 
 

ที่ปรึกษา 

ขอ 99 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิต ติมศัก ด์ิ  
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก   ซึ่ ง ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ มี ค ว า ม รู
ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน  เพ่ือให
ความเห็นแนะนําในการดําเ นินงานทั่วไปของ
สหกรณ ทั้ง น้ีให เปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด 
 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ  96  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญช ี 
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป   จํานวนไมเกิน
หาคนหรือหน่ึงนิติบุคคล 
 ที่ป ระชุ ม ใหญจะเลื อกตั้ ง กรรมการ
ดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ  100  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู มีคุณวุฒิ  
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญช ี 
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ  เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป   จํานวนไมเกิน
หาคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 
 ที่ ป ระชุม ใหญ จะเลื อกตั้ ง กรรมการ
ดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาที่ประจําใน
สหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
ขอ  97  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ     
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
หน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจ
ไดรับเลือกตั้งซํ้า 

 

ขอ  101  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ     
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
หน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจ
ไดรับเลือกตั้งซํ้า 

 

 

ขอ  98  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ  
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ      
ดําเนินงานทั้ งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอ
ตอไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน   
ทั้งปวงของสหกรณ   เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริง
ของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอง
ของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ  เพ่ือ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณทั้ง
ทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้ ง
เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจส อบ ก ารปฏิ บั ติ ง านต าม
แผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ 

(5) ติดต ามผลการดํ า เ นินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  
ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่ งของสหกรณ       
หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนิน
กิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

ขอ  102  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ  
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ      
ดําเ นินงานทั้ งปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอ
ตอไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหน้ีสิน   
ทั้งปวงของสหกรณ   เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริง
ของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตอง
ของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ  เพ่ือ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณทั้ง
ทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้ ง
เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และหลักประกัน 

(4) ตร วจส อบ ก ารปฏิ บั ติ ง านต าม
แผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณ 

(5) ติดต ามผลการดํ า เ นิน ง านของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  
ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ       
หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนิน
กิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการ
ตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 
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หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  

ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ
แกไขโดยมิชักชา  ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะ
แนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวยก็ได 

 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  
ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ
แกไขโดยมิชักชา  ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะ
แนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

 

 

ขอ 99  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หาก 
ผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ  
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไข
โดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหาย อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

 

ขอ 103  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หาก 
ผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ  
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไข
โดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหาย อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 

 

 

หมวด  10 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  100  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําได
ก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการ
ประชุมใหญเปนเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ  และใหแจงไป
ยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุม
ใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ
เสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ
พิจารณาเร่ืองที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซ่ึงมีกรรมการ
ดํ าเ นินการมาประชุม จํานวนสองในสามของ
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน  โดยมติ
ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น  ใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่ง 
ลงลายมือชื่อเขาประชุม  แตถาสมาชิกไมนอยกวา
หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวา
หาสิบคน ลงลายมือชื่ อทํ าห นังสือรองขอต อ
คณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไม
นอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอม
ทําได  โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน
พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ      
ที่มีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  แลวแตกรณี 

หมวด  10 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ  104  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทําได
ก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระ
การประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจง
ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะ
เสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เ ม่ือมีการ
พิจารณาเร่ืองที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซ่ึงมีกรรมการ
ดํ าเนินการมาประชุม จํานวนสองในสามของ
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ัน  โดยมติ
ใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับน้ัน  ใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซ่ึง 
ลงลายมือชื่อเขาประชุม  แตถาสมาชิกไมนอยกวา
หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวา
ห าสิบคน ลงลายมือชื่ อทํ าหนังสือรอ งขอตอ
คณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไม
นอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอม
ทําได  โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมน้ัน
พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ      
ที่มีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  แลวแตกรณี 
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(4)  ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติ

แกไขเพ่ิมเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัดกับ
กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
สหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย  นายทะเบียน
สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 

(5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับ
จดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบหรือ     
คําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช และใหผู เกี่ยวของ     
ถือปฏิบัติ 

 

(4)  ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติ
แกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวาขอความน้ันขัดกับ
กฎหมาย  หรือไม เปนไปตามวัตถุประสงคของ
สหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย  นายทะเบียน
สหกรณอาจแกไขขอความน้ัน แลวรับจดทะเบียน 

(5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับ
จดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบหรือ     
คําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผู เ ก่ียวของ     
ถือปฏิบัติ 

 

 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  101  ระเบียบของสหกรณ  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหนาที่ กําหนดระเบียบตาง ๆ  
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก
สหกรณอื่น 

(3) ระเบียบว าด วยการให เ งิน กู แ ก
สมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบว าด วยการให เ งิน กู แ ก
สหกรณอื่น 

(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(6) ระเบียบวาด วยการโอนสมาชิก

ระหวางสหกรณ 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ

รักษาเงิน 
(8) ระเ บีย บว าด วย เ จ า หน าที่ ข อ ง

สหกรณ 
(9) ระ เบี ยบ ว า ด ว ยก าร ใช ทุ น เพื่ อ

สาธารณประโยชน 
(10) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ 

หมวด 11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  105 ระเบียบของสหกรณ  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ  เพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ 
และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ 

(2) ระเบียบว าด วยการ รับ เ งินฝากจาก
สหกรณอ่ืน 

(3) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยการใหเ งินกูแกสมาชิก

สหกรณ 
(6) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวาง

สหกรณ 
(8) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
(10) ร ะ เ บี ย บ ว า ด ว ย ก า ร ใ ช ทุ น เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน 
(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ 
 

 
 
เพื่อแกไข
ขอความให
สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ
สหกรณ  
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2553 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(11) ระเบียบอื่น  ๆ ที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวกและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน  (1) (2) และ (4) ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใช   บังคับได  สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ   กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบ 

 

(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวกและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) และ (4) ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึง
จะใชบังคับได สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบ 

 

 

ขอ  102  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  
ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด  ๆ ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณ
เรียกคืนเงินกูตามขอ 101 (3) หรือ (4)  แตมิไดรับ
ชําระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตอง
รองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

 

ขอ  106  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  
ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด  ๆ ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณ
เรียกคืนเงินกูตามขอ 101 (3) หรือ (4)  แตมิไดรับ
ชําระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตอง
รองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 

 

ขอ  103  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหา
เก่ียวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณเสนอ    
ปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย  
และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
 

ขอ  107  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหา
เก่ียวกับการตีความในขอบังคับ  ใหสหกรณเสนอ    
ปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย  
และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 

 

ขอ  104  ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนาย
อสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท  
และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตาม
ความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 
 

ขอ  108  ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนาย
อสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท  
และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตาม
ความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกซ่ึง
มาประชุม 
 

 

ขอ  105  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก  
เมื่ อสหกรณตองเลิกและได จัดการชําระบัญชี      
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  
ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย  และ
ชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวา
มีทรัพยสินเหลืออยู เทาใด  ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

ขอ  109  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก  
เ ม่ือสหกรณตอ งเลิกและได จัดการชํ าระบัญชี      
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  
ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย  และ
ชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวา
มีทรัพยสินเหลืออยู เทาใด  ใหผูชําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล 
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกิน

มูลคาหุนที่ชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระ

แลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  27 (2) 
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งสิ้น

ตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุน
รักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4)  
ในปน้ัน 
 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแก
สหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของ
นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกิน
มูลคาหุนที่ชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระ
แลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  27 (2) 
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งสิ้น

ตองไม เกินยอดรวมแหง จํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุน
รักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 27 (4)  
ในปนั้น 

 ถายังมีทรัพยสินเหลืออยู อีกใหโอนใหแก
สหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของ
นายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 

ขอ  106  ในกรณีที่ขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความ
เร่ืองใดไว  ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวใน
กฎหมายว าดวยสหกรณ  ตลอดจนคํ าสั่ งห รือ
คําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 
 

ขอ  110  ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความ
เรื่องใดไว  ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวใน
กฎหมายว าด วยสหกรณ ตลอดจนคํ าสั่ งห รือ
คําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 

 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ  107  ใหขอ 31 (5) มีผลบังคับเม่ือครบกําหนด 
3 ปนับแตวันที่สหกรณน้ีไดจัดตั้งขึ้น 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ  111  ใหบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูในวันที่ขอบังคับนี้
มีผลใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัด หรือ
แย ง กับข อบั งคั บ น้ี  จนกวา จะมีระเบียบ  มติ
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคําสั่งที่ออกตาม
ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
 

 
เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

 ขอ  112  ใหคณะกรรมการดําเนินการ คงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับเดิมของสหกรณ 

 

เพื่อความ
ชัดเจน สะดวก 
และคลองตัว
ในทางปฏิบัต ิ

 
ที่ประชุม   
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ระเบียบวาระที่ 14 
พิจารณาระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด  

วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 
****************************** 

   

  สืบเน่ืองจากการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ   

ซึ่งใชวิธีการเสนอชื่อและมีผูรับรองไมนอยกวา 5 คน สําหรับการลงคะแนนใหลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง โดย     

ผูที่ไดคะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ลงไปจนถึงลําดับที่ 8 จะไดรับเลือกเปนกรรมการ   

  เพื่อใหสหกรณฯ มีแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย สําหรับในปตอๆ ไป จึงเห็นควรยกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด     

วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. .... โดยระเบียบดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก         

ที่ประชุมใหญ ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

  1. การสรรหาตําแหนงประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนงตอที่

ประชุมใหญ  ใหลงมติโดยวิธีการยกมือในที่ประชุมใหญ  และผูที่ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการตอง

แสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ และใหผูที่ไดรับคะแนน

รองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหา 

  2. การสรรหากรรมการดําเนินการอีก 14 คน ใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ โดยวิธีสมัคร  

สวนการสรรหาใหใชวิธีหยอนบัตรลงคะแนน  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

       2.1 ประกาศรับสมัครสมาชิกผูที่ประสงคจะเขารับการสรรหาเปนกรรมการ

ดําเนินการ ลวงหนากอนการประชุมใหญ ไมนอยกวา 30 วัน 

       2.2 การสมัคร กระทําได 2 วิธี คือ 

        1) สมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานสหกรณ 

        2) สมัครทางไปรษณีย โดยการลงทะเบียนตอบรับ 

       2.3 หลังจากปดรับสมัคร  ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจําตัว หนวยงานตนสังกัด 

และประวัติโดยสังเขปของผูสมัคร ติดประกาศไวบริเวณสํานักงานสหกรณ และแจงใหสมาชิกทราบ  และในวัน

ประชุมใหญใหติดประกาศไวในที่เปดเผย เพ่ือใหผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาตรวจดูรายชื่อและหมายเลข

ประจําตัวผูสมัครไดโดยสะดวกและชัดเจน 

               2.4 กําหนดการสรรหาโดยการหยอนบัตรลงคะแนน ในวันประชุมใหญ 

                2.5 เม่ือพนกําหนดเวลาลงคะแนนแลว ใหกรรมการสรรหาปดหีบบัตรลงคะแนน 

และตรวจนับคะแนน 

                2.6 ประธานกรรมการสรรหาเสนอบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาเปนกรรมการ

ดําเนินการตอที่ประชุมใหญ โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย และใหผูที่ไดรับการสรรหาเปน
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กรรมการดําเนินการแสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ และใหผูที่

ไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหา 

  3. ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ และสมาชิก จํานวนไมเกิน 7 คน 

เปนคณะกรรมการสรรหา และใหเลือกคณะกรรมการสรรหา 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหา  โดยมี

อํานาจหนาที่ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปดวยความ

ถูกตอง เรียบรอยและยุติธรรม  โดยคณะกรรมการสรรหาตองไมเปนผูไดรับการเสนอชื่อสรรหาเปนประธาน

กรรมการ หรือเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 

  (รายละเอียดปรากฏตามรางระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการ

สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. ...) 

  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 7 ในการประชุมคร้ังที่ 15 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555     

ไดใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม   
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(ราง) 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. .... 

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    

ออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดความเรียบรอยในการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

ประกอบกับขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 2548 ขอ 75 (8) และมติ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 15      

เมื่อวันที ่22 กุมภาพันธ 2555 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป .... เม่ือวันที่ ................... 

จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วาดวยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. ….”  

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  บรรดาระเบียบ มติ คําสั่ง ประกาศ หรือขอกําหนดอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวใน

ระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน  

ขอ 4  ในระเบียบน้ี  

“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด  

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด แตไมรวมถึง

สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด  

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด  

“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวง

ยุติธรรม จํากัด  

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด  

ขอ 5   ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู

มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 6   ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี  
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หมวด 1 

ประเภทของการสรรหา  

 

ขอ 7 การสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

(1) สรรหาประธานกรรมการ 

(2) สรรหากรรมการดําเนินการ 

ขอ 8 การสรรหาประธานกรรมการใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ โดยวิธีเสนอชื่อ การสรรหาให

ใชวิธียกมือ  

ขอ 9 การสรรหากรรมการดําเนินการใหดําเนินการในที่ประชุมใหญ โดยวิธีสมัคร การสรรหาให

ใชวิธีหยอนบัตรลงคะแนน  

 

หมวด 2 

สิทธิเกี่ยวกับการสรรหา 

 

ขอ 10   สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนสรรหา และเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการดําเนินการ  

ขอ 11   สมาชิกซ่ึงมีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ ตองหามใชสิทธิเขารับการสรรหา

เปนคณะกรรมการดําเนินการ คือ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด  ให

พนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ เพราะ

เหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา

สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดขึ้นจากการ

กระทําของตนเอง 

(6) ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณ 

หมวด 3 

คณะกรรมการสรรหา 

 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการและสมาชิก จํานวนไมเกิน 7 คน 

เปนคณะกรรมการสรรหา และใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหน่ึงเปนประธานกรรมการสรรหา 
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โดยคณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการดําเนนิการให

เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและยุติธรรม  

คณะกรรมการสรรหาตองไมเปนผูไดรับการเสนอชื่อสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือเปน

ผูสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ  

 

หมวด 4 

การสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 

 

ขอ 13  ใหสหกรณประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ

ลวงหนากอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) จํานวนกรรมการดําเนินการที่จะสรรหา 

(2) คุณสมบัติของผูสมัครรับการสรรหา  

(3) สถานที่และระยะเวลาในการรับสมัคร 

(4) วิธีการสรรหา 

ขอ 14 การสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ใหกระทําได 2 วิธี ดังน้ี 

(1) สมัครดวยตนเอง โดยยื่นใบสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ 

(2)  สมัครทางไปรษณีย โดยสงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับถึงสํานักงาน

สหกรณ 

แบบใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร และหลักเกณฑในการรับสมัคร ใหเปนไปตามที่

สหกรณกําหนด 

ขอ 15 ในระหวางเปดรับสมัคร ใหเจาหนาที่สหกรณลงบันทึกการรับใบสมัครไวเปนหลักฐาน 

และตรวจสอบคุณสมบัติพรอมทั้งหลักฐานของผูสมัครใหเสร็จสิ้นในวันปดรับสมัคร หากพบวาผูสมัครรายใด

ขาดคุณสมบัติใหรายงานตอประธานกรรมการและแจงใหผูสมัครน้ันทราบ 

ขอ 16 การกําหนดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ให จัดหมายเลขประจําตัวผูสมัคร เรียง

ตามลําดับที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่มีผูยื่นใบสมัครพรอมกันหลายคนใหผูสมัครทุกคนจับสลากหาลําดับกอนหลัง  

ขอ 17 เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร ใหประธานกรรมการประกาศรายชื่อ หมายเลขประจําตัว 

หนวยงานตนสังกัด และประวัติโดยสังเขปของผูสมัคร โดยติดประกาศไวในที่เปดเผยอันเหมาะสมบริเวณ

สํานักงานสหกรณ และแจงใหสมาชิกทราบ  

ในวันประชุมใหญ ใหติดประกาศไวในที่เปดเผยอันเหมาะสมบริเวณที่ประชุมใหญ เพื่อให ผู

มีสิทธิลงคะแนนสรรหาตรวจดูรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครไดโดยสะดวกและชัดเจน  

ในกรณีที่ไดประกาศรายชื่อตามวรรคแรกไปแลว ปรากฏวามีผูสมัครรับการสรรหาขอถอน หรือ

ขาดคุณสมบัติในภายหลัง ใหประกาศยกเลิกหมายเลขผูสมัครนั้น 

 

 

 



รายงานกิจการประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 

120 

หมวด 5 

การดําเนินการสรรหา 

 

ขอ 18 การดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อผูที่สมควรดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการตอที่ประชุมใหญโดยมีสมาชิกยกมือรับรองไมนอยกวาหาคน และใหเรียงหมายเลขตามลําดับ

การไดรับเสนอชื่อกอนหลัง  

ในกรณีมีผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคแรกหน่ึงคน ใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อดังกลาว เปนผู

ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีมีผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคแรกมากกวาหนึ่งคน ใหเสนอชื่อเรียงตามหมายเลข และ

จัดใหสมาชิกลงคะแนนสรรหาดวยวิธีการยกมือ โดยสมาชิกสามารถใชสิทธิยกมือลงคะแนนสรรหาไดเพียง

คร้ังเดียว และใหผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุด

เทากันมากกวาหน่ึงคน ใหประธานกรรมการสรรหาจับสลากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากันมาหนึ่งคนและให

ถือวาผูไดรับการจับสลากขึ้นมาน้ันเปนผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ 

ใหผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการแสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่

ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ และใหผูที่ไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหาเปน

ประธานกรรมการ 

ขอ 19 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการจากผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ 

ขอ 20 การดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการ ใหสหกรณจัดพิมพบัตรสรรหากรรมการ

ดําเนินการโดยแตละบัตรมีชื่อและเลขประจําตัวผูสมัครทุกคนตามลําดับ และมอบใหสมาชิกที่ลงทะเบียน

เขาประชุมในวันประชุมใหญ ดังนี้ 

(1) จายบัตรสรรหาใหสมาชิกที่ลงทะเบียนหน่ึงบัตรตอคน 

(2) เม่ือสมาชิกไดรับบัตรสรรหาแลว ใหสมาชิกเลือกผูสมัครจากรายชื่อผูสมัครตาม

ประกาศของสหกรณไดไมเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่สรรหาในคร้ังน้ัน โดยทําเคร่ืองหมายกากบาทลงใน

ชองวางที่กําหนด แลวนําไปหยอนลงในหีบบัตรที่สหกรณไดจัดเตรียมและตั้งไวในที่เปดเผย 

การใชสิทธิสรรหากรรมการดําเนินการเปนสิทธิเฉพาะตัวของสมาชกิจะมอบหมายใหบุคคลอื่นใช

สิทธิแทนตนไมได  

ขอ 21 เมื่อพนกําหนดเวลาลงคะแนนแลว ใหกรรมการสรรหาปดหีบบัตรลงคะแนนและ

ตรวจนับคะแนน โดยมีสมาชิก ผูสมัครรับการสรรหาหรือผูแทน เปนสักขีพยาน 

เมื่อนับคะแนนแลวเสร็จ ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบจํานวนผูมาใชสิทธิสรรหา จํานวน

บัตรเสีย และสรุปคะแนน 

ขอ 22 บัตรสรรหาตอไปน้ีถือวาเปนบัตรเสีย  

(1) บัตรปลอม  

(2) บัตรที่มิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนน  

(3) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด  

(4) บัตรที่ลงคะแนนโดยการทําเคร่ืองหมายอื่นที่มิใชเคร่ืองหมายกากบาท  

(5) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเคร่ืองหมาย”  
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(6) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายสรรหาเกินจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะตองสรรหาในคราวนั้น  

(7) บัตรที่มีเคร่ืองหมายสังเกต หรือขอความอ่ืนใด นอกจากแบบที่สหกรณกําหนด  

ขอ 23 บัตรสรรหาที่นับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการสรรหาบรรจุใสหีบ ปด

ผนึกและลงลายมือชื่อกํากับแลวสงมอบใหผูจัดการเก็บรักษาทันที โดยใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาหกสิบวันนับแต

วันประชุมใหญ เม่ือครบกําหนดและไมมีการคัดคานหรือโตแยงผลการสรรหาใหเสนอประธานกรรมการพิจารณา

อนุมัติทําลายได  

ขอ 24 ใหประธานกรรมการสรรหาเสนอบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตอ

ที่ประชุมใหญ โดยเรียงลําดับคะแนนสูงสุดจากมากไปนอยจนครบจํานวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร  

ในกรณีมีผูสมัครรับการสรรหาไดรับคะแนนเทากันมากกวาหนึ่งคน จนเปนเหตุใหไมสามารถ

เรียงลําดับผูไดรับการสรรหาได ใหประธานกรรมการสรรหาจับสลากผูที่ไดรับคะแนนเทากันนั้นมาหนึ่งคนหรือ

จนครบตามจํานวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร และใหถือวาผูไดรับการจับสลากขึ้นมานั้นเปนผูไดรับการสรร

หาเปนกรรมการดําเนินการ  

ใหผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการแสดงตนในขณะที่มีการประกาศชื่อ ถาไมอยูในที่

ประชุมใหญใหถือวาสละสิทธิ และใหผูที่ไดรับคะแนนรองลงมาตามลําดับเปนผูไดรับการสรรหาเปน

กรรมการดําเนินการ 

ขอ 25 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการจากผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ 

ในกรณีมีผูไดรับการสรรหาและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการนอยกวาจํานวนที่

สหกรณประกาศรับสมัคร ใหประธานกรรมการเสนอที่ประชุมใหญใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตาม

จํานวนที่ยังไมครบตามประกาศรับสมัคร ดวยวิธีเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญโดยมีสมาชิกยกมือรับรองไมนอย

กวาหาคน 

ขอ 26 ใหประธานกรรมการแจงรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการที่ได รับเลือกตั้ง  ใหที่

ประชุมใหญทราบ และปดประกาศไว ณ ที ่ทําการสหกรณภายในเจ็ดวันนับแตวันประชุมใหญ เพื่อให

สมาชิกทราบ 

 

 

ประกาศ ณ วันที.่.................................. 

 

 

(...................................................) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ระเบียบวาระที่ 15 
เร่ืองอื่น ๆ 
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นายวีระยุทธ  สุขเจริญ 

รองประธานกรรมการ 

นางลางนอย  ปาลวัฒนวิไชย 
รองประธานกรรมการ 

นายวัลลภ นาคบัว 
กรรมการ 

นายพชรดนัย ฤทธิ์กังวานเดช 
กรรมการ 

 นายอารักษ ภักดีบุตร 
เลขานุการ 

นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักด์ิ 
กรรมการ 

นายโกมล พรมเพ็ง 
กรรมการ 

นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย 
กรรมการ 

นายสมโชค บุญกําเนิด 
รองประธานกรรมการ 

 นางเยาวภาณี  รังแกว 
เหรัญญิก 

ภาคผนวก 
คณะกรรมการดําเนินการประจําป 2554  (ชุดที่ 7) 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  

นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ 
ประธานกรรมการ 

นายวีระยุทธ  สุขเจริญ 
รองประธานกรรมการ 

นางสุจิตรา จริศักด์ิ 
กรรมการ 

  นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ 
  กรรมการ 

นางเตือนใจ  เจริญพงษ 
กรรมการ 

นางฉลอง  อติกนิษฐ 
รองประธานกรรมการ 
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นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย 
กรรมการ 

 
 
 

คณะกรรมการเงินกูประจําป 2554 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2554 
 
 

 
 
 
 
 

                  

 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ   
 กรรมการ 

นางมะลิวรรณ  วิสุทธิศักดิ ์
กรรมการ 

นางลางนอย  ปาลวัฒนวไิชย
ประธานกรรมการเงินกู 

 

นางสุจิตรา  จริศักด์ิ  
กรรมการ 

นางสาวสวาสด์ิ  อินทวังโส 
ผูตรวจสอบกิจการ 
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เจาหนาท่ี 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  

นางสาวสุนิษา  ยามี 
ผูจัดการ 

นางสาวธิดาวรรณ  พิลา 
เจาหนาที่บัญชี 

นางสาวสมาพร  โพธิ์รัง 
เจาหนาที่การเงิน 

นางเพ่ิมพร  เนียมผาสุข 
เจาหนาธุรการ 

นางสาวพนัดดา  จําปามี 
เจาหนาธุรการ 

นางสาวสาวิตรี  อ่ําถนอม 
เจาหนาที่สินเช่ือ 

นางพิชญาภา  อึ้งศิริพาณิชกุล 
เจาหนาที่สินเช่ือ 

นางนันทนา  แสงร ี
เจาหนาที่การเงิน 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด 
วาดวยเจาหนาทีข่องสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554 
..................................................................................... 

   

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด พ.ศ. 
2548 ขอ 75(8)  และขอ101(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวง
ยุติธรรม จํากัด  ชุดที่ 7 คร้ังที่ 2/2554  วันที่  22  เมษายน   2554  เห็นชอบใหแกไขระเบียบสหกรณออม
ทรัพยกระทรวงยุตธิรรม จํากัด  วาดวยเจาหนาทีข่องสหกรณ  พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
  ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด  วาดวย
เจาหนาที่ของสหกรณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554” 
  ขอ 2.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  25  เมษายน  2554  เปนตนไป 
  ขอ 3.  ใหยกเลิกความในขอ 17  ของระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม  จํากัด   
วาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “ ขอ  17  การบรรจุและแตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนงเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนง  ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปน้ี 

(1) ระดับพนักงาน 
ตองมีวุฒิไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเทาในสาขาที่สหกรณกําหนด 
(2) ระดับตน 

(ก) มีวุฒิไมต่ํากวาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา หรือ 

(ข) เปนเจาหนาที่ระดับพนกังานมาแลวไมนอยกวา 3 ป และมีอัตราเงินเดือน
ปจจุบันไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงเจาหนาที่ระดับตน 

(3) ระดับกลาง 
(ก) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาที่สหกรณตองการ หรือ 
(ข) เปนเจาหนาที่ระดับตนในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมีอัตรา

เงินเดือนปจจุบันไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงเจาหนาที่ระดับกลาง 
(4) ระดับผูชวยผูจัดการ 

(ก) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาที่สหกรณตองการและมี
ประสบการณการปฏิบัติงานในดานที่สหกรณตองการมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 

 
/(ข)... 
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(ข) เปนเจาหนาที่ระดับกลางในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมีอัตรา
เงินเดือนปจจุบันไมต่ํากวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงเจาหนาที่ระดับผูชวยผูจัดการ 

(5) ระดับผูจัดการ 
(ก) มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาที่สหกรณตองการและมี

ประสบการณการปฏิบัติงานในดานที่สหกรณตองการมาแลว ไมนอยกวา 5 ป หรือ 
(ข) เปนผูชวยผูจัดการในสหกรณน้ีมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

ในกรณีที่มีเหตุควรยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอน้ี ใหคณะกรรมการพิจารณา
เปนราย ๆ” 

ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 
 

 
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ฉบับที ่8 /2554 

เรื่อง  การปรับอัตราดอกเบี้ย 

------------------------------------- 

ดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินไดปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารกิจการของสหกรณ
สอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจตามกลไกของตลาดเงิน และรักษาระดับทุนดําเนินงานของสหกรณให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 
ไดประชุมคร้ังที ่1/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยมีมติใหปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกู
แกสมาชิก ดังน้ี 

 
รายการ จากรอยละ 

(ตอป) 
เปนรอยละ 

(ตอป) 
 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

- ประเภทออมทรัพยพิเศษ 
- ประเภทออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย 

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
- เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
- เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ATM) 
- เงินกูสามัญ 
- เงินกูสามัญโครงการพิเศษ 
 

 
 

2.50 
3.00 

 
6.50 
6.50 
6.50 
5.00 

 
 

3.00 
3.50 

 
7.00 
7.00 
7.00 
5.50 

 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2554 
 

        
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ที ่27 /2554 

เร่ือง  ยกเลิกบริการเงินกูฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียนผานระบบ ATM 

------------------------------------- 

ดวยสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด อยูระหวางดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณทั้งระบบ เพ่ือรองรับการขยายตัวของสหกรณและการใหบริการแกสมาชิกอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการฐานขอมูล ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด จึงมีมติเห็นชอบใหยกเลิกการใหบริการเงินกูฉุกเฉินวงเงิน
หมุนเวียนผานระบบ ATM (ระบบ KTB CO-OP Online) ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เปนตนไป  ทั้งน้ี 
สมาชิกสามารถใชบริการเงินกูฉุกเฉิน (ระบบเคานเตอร) ไดตามปกติ 

จึงแจงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

        
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ประกาศสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
ที ่28 /2554 

เรื่อง  กําหนดวันปดทําการของสหกรณฯ ในระหวางเกิดอุทกภัย 

------------------------------------- 

ดวยเกิดวิกฤตินํ้าทวมบริเวณใกลเคียงที่ตั้งสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ณ ศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สงผลกระทบตอการจราจรและความ
ปลอดภัย ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหประกาศวันหยุดราชการในวันที่ 27 – 28 และ 31 
ตุลาคม 2554 ในพื้นที่ 21 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหประชาชนไดเตรียมพรอมรับมือกับปริมาณ
น้ําที่จะเขาสูหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยคาดการณวานํ้าทะเลจะหนุนสูงในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 และ
ไปสูงสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2554  ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสะดวกตอการบริหารจัดการ  
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด จึงกําหนดวันปดทําการของสหกรณฯ ในระหวางเกิดอุทกภัย 
ระหวางวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2554 

จึงแจงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

        
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

เร่ือง  การใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม 

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

เพ่ือประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด  ชุดที่  7 ครั้งที่  11/2554 เ มื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2554 มีมติเห็นชอบใหเพ่ิมสินเชื่อประเภทเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม 
โดยมีหลักเกณฑการกูเงินดังน้ี 

1. วัตถุประสงคของการกูเงินสามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม  ผูกู
ตองนําไปใชเพ่ือชวยแกไขปญหาทางการเงินที่เกิดจากความเดือดรอนจากภัยนํ้าทวม 

2. วงเงินกูตอราย แตไมเกิน 100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
3. กําหนดชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 งวด โดยมีระยะเวลาปลอด

หนี้ 3 เดือนแรก 
4. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป 
5. ระยะเวลาโครงการ เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2554 หรือภายในวงเงินของโครงการจํานวน   

30 ลานบาทถวน 
6. คุณสมบัติของสมาชิกผูใชสิทธิกูเงินโครงการนี ้

6.1  เปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน นับแตวันยื่นคําขอกู 
6.2  จํานวนเงินที่ใหกูน้ี เม่ือรวมเรียกเก็บทุกประเภทเปนรายเดือน สมาชิกผูกูจะตองมีเงินได

รายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 2,000.00 บาท (สองพันบาทถวน) 
6.3  สมาชิกที่ยังผิดนัดชําระหนี้รายอ่ืนอยูไมมีสิทธิกู 
6.4  สมาชิกคนหนึ่งใชสิทธิกูไดเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 

7. หลักประกันเงินกู  ผูกูตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
7.1  หุนของผูกูอันปลอดจากการค้ําประกันหน้ีอื่น 
7.2  สมาชิกค้ําประกัน  1 คน (เปนขาราชการหรือลูกจางประจํา) โดยผูค้ําประกัน ตองมี

คุณสมบัติเชนเดียวกับผูกู 
 
 
 

/8.  เอกสาร... 
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8. เอกสารหลักฐานประกอบการกู 
8.1  คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ําทวม 
8.2  สัญญาค้ําประกันเงินกูฯ (กรณีสมาชิกค้ําประกัน) 
8.3  สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกผูกู /ผูค้ําประกัน 
8.4  สําเนาทะเบียนบานสมาชิกผูกู /ผูค้ําประกัน 
8.5  สําเนาสลิปเงินเดือนสมาชิกผูกู/ผูค้ําประกัน 
8.6  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกผูกู 
8.7 หนังสือรับรองการประสบภัยของสวนราชการ (จาก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน) (ถามี) 
8.8  หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพยสิน (ถามี) 
8.9  หลักฐานอ่ืน เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถามี) 

9. สัญญากูเงินตามโครงการนี้ไมนับรวมกับสัญญาเงินกูสามัญตามวัตถุประสงคอ่ืน 
 10. สมาชิกผูกูเงินตามโครงการน้ีไปแลว หากผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ สหกรณจะปรับ

อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติทันที 

ประกาศ ณ วันที่  16  ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

 
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด  
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ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

เรื่อง  การใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม (เพ่ิมเติม) 

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

ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ชุดที่ 7 ไดมีมติเม่ือ
คราวประชุมคร้ังที่ 12/2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการผอนเงินงวดชําระหน้ี
สําหรับเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวมเพ่ิมขึ้น โดยมีหลักเกณฑการผอน
ชําระดังน้ี 

1. กําหนดชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน ภายในระยะเวลาไมเกิน 24 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 
3 เดือนแรก  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป หรือ 

2. กําหนดชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน ภายในระยะเวลาไมเกิน 36 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 
3 เดือนแรก สําหรับการผอนชําระในชวง 24 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป การผอนชําระตั้งแต
งวดที่ 25 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญปกติ (ปจจุบันรอยละ 7.00 ตอป) หรือ 

3. กําหนดชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน ภายในระยะเวลาไมเกิน 48 งวด โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 
3 เดือนแรก สําหรับการผอนชําระในชวง 24 งวดแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป การผอนชําระตั้งแต
งวดที่ 25 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญปกติ (ปจจุบันรอยละ 7.00 ตอป) 

ประกาศ ณ วันที่  30  ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

 
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
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ประกาศ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
เร่ือง  การชวยเหลือสมาชิกผูประสบอุทกภัย 

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

อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด วา  ดวยการใชทุน
สาธารณประโยชน พ.ศ.2550 ขอ 4 (4.3.2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 7 ในการประชุม
คร้ังที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554  ใหสหกรณนําเงินทุนสาธารณประโยชนที่มีอยูทั้งสิ้นจํานวน 160,000 บาท 
พิจารณาจัดสรรใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยนํ้าทวม ซ่ึงไดยื่นขอรับเงินสวัสดิการสหกรณออมทรัพย
กระทรวงยุติธรรม จํากัด ตามแบบสํารวจเพื่อใหการชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวมทั้งสิ้นจํานวน      
659 รายๆ ละ 240 บาท  กรณีดังกลาวนี้เพ่ือใหการชวยเหลือเปนธรรม คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา
อยางรอบคอบ และตระหนักดีวาแมเงินสวัสดิการที่สมาชิกแตละคนจะไดรับน้ันเปนจํานวนเงินไมมากนัก     
แตเปนเปนเพียงนํ้าใจเล็กนอยที่สหกรณมอบใหแกสมาชิก เน่ืองจากเปนขอจํากัดทางดานเงินทุนที่สหกรณมีอยู  
แตทั้งน้ีทางคณะกรรมการดําเนินการก็ยังจัดใหมีแนวทางชวยเหลือดานอ่ืนแกสมาชิกอีก 2 รูปแบบ ไดแก 

1. การผอนระยะเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 6 เดือน โดยใหสมาชิกยื่นคําขอเปนหนังสือ  
ตอคณะกรรมการดําเนินการ 

2. จัดโครงการพิเศษใหเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ําทวม รายละไมเกิน 
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ํารอยละ 4.50 ตอป  มีระยะเวลาปลอดหนี้ 3 เดือนแรก (วงเงินโครงการ 
30,000,000 บาท) โดยเร่ิมโครงการมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2554  รายละเอียดตามประกาศเร่ือง การใหเงินกู
สามัญโครงการพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยนํ้าทวม วันที่ 16 ธันวาคม 2554 และประกาศเพ่ิมเติม 
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 หรือติดตามในเวปไซตสหกรณ http://coop.moj.go.th   

ทั้งน้ีสําหรับเงินสวัสดิการที่จายรายละ 240 บาท สหกรณฯ ไดดําเนินการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารตามที่สมาชิกระบุแลว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 สวนสมาชิกที่แจงความประสงครับเงินสวัสดิการ
เปนเงินสดใหมาติดตอขอรับไดที่สหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2555 เปนตนไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน     

ประกาศ ณ วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2555 

 
(นายชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

                                






