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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------- 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

  ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

   ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
RATCHABURI TEACHER’S SAVING AND CREDIT COOPERATIVE 
LIMITED 

   ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
   ที่ตั้งส านักงาน  เลขที่ 109 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต าบลโคกหม้อ 

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้  

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านักงาน  
ของสหกรณ์เดิม ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 ตราของสหกรณ์   ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
    ตราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด เป็นรูปงูพันภูเขา 
     ซึ่งหมายถึงชื่อของเขางู อันเป็นภูเขาท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันตก 
    ของอ าเภอเมืองราชบุรี และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี 

 
หมวด 2 

วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 
 

  ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง 
   และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
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  (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน 
   และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 

  ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น 
   ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร 
   หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
   ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 
   สหกรณ์ 
  (8) ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
  (11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
  (15) กระท าการต่างๆตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   ที่กล่าวข้างต้นรวมทั้งซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า 
   เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย 
   จ านองหรือรับจ านอง  จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด 3 
ทุน 

  ข้อ 4. ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุ้น 
  (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (3) กู้ยืมเงิน และรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
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  (4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
ข้อ 5. การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 

 ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน
ของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่จ านวนหุ้นทั้งหมด
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่
สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่
สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุหรือสมาชิกโอนย้ายสังกัด 
ตามข้อ 46 หรือไม่สามารถหักเงินได้รายเดือน ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
ก็ได้ 

 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีได้ช าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า สองแสนบาท 
จะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือในกรณีสมาชิกรายใดที่ช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า
สองแสนบาท แต่ยังมีภาระหนี้กับสหกรณ์ มีความประสงค์จะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหุ้น ณ วันที่ของดส่งหุ้น 
มากกว่าหนี้คงเหลือทุกสัญญาในขณะนั้นรวมกัน โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 

ข้อ 10. การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มียอด
ขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 
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คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
ในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปี
ทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น  

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้
สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อก าหนดต่างๆเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย และอ่ืนๆให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 

ข้อ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้  
(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
(3) ไมม่ีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 12. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้ งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้กู้ยืม 
ข้อ 13. การให้เงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่  

(1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
(2)  สหกรณ์อ่ืน 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้ 
และตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อก าหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภท และวงเงินให้กู้ หลักประกัน
ส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ การควบคุม
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หลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมด้านสินเชื่อ หรือการ
ให้เงินกู ้และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบ และระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ข้อ 14. วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจ าเป็น
หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น 

 

  ข้อ 15. ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็น รีบด่วน และมีความประสงค์ 
   ขอกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจ าเป็น 
   หรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ 
   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง 
   หรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษ 
   แก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ 
   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 16. ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน ในอัตรา
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

 

ข้อ 17.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้
เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
 (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
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  (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ 
   แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4) เมื่อค้างส่งเงินช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง 
   เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระหนี้นั้น  
โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือน  
จนครบจ านวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ 
 

  ข้อ 18. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 46) 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 19. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามท่ีก าหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
ข้อ 20. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปี

หนึ่งๆไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 

ข้อ 21. การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 20. 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 22. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การ
ถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
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หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน ใน
กรณีท่ีผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้มอบเลขานุการ หรือเหรัญญิกตามล าดับ เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนผู้จัดการ 
 (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินของ
สหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 

 

 ข้อ 23. การเงินของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควร เพ่ือให้การเงินของ
สหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระท าท่ีส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอันจ าเป็น ที่ไม่อาจ 
   ปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาก าหนดวิธีปฏิบัติ ได้ตามสมควร 
 

  ข้อ 24. การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนที่ไม่เก่ียวกับ
กระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวัน  นับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี 
 

ข้อ 25. การเสนองบการเงินประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน
ประจ าปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอ รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  
ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปี ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจ าปี พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์  เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 

ข้อ 26. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  สหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ซึ่งทะเบียน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเก่ียวกับการถือหุ้นของ
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สมาชิก และจัดท าสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
 สหกรณต์้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
จดทะเบียน 
 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท างาน แต่จะ
ดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 

 ข้อ 27. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 
 

 ข้อ 28. การก ากับดูแลสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการ
ประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ 
 ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามค าสั่งและอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้
ค าชี้แจงตามสมควร 
 

          ข้อ 29. การส่งรายการหรือรายงาน  สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 30. การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในอัตราร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) 
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   ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา 
   ดังกล่าวมาแล้ว ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า 
   ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์ 
   หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิก ได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกท่ี 
   ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สหกรณ ์มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ส าหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 
  (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบ ของก าไรสุทธิ 
  (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 
   นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล ตามหุ้น  
   ตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
  (5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
  (9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
  การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก าหนดระเบียบส าหรับแต่ละทุนเป็น
การเฉพาะ 

 

ทุนส ารอง 
  ข้อ 31. ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ 
 อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 30 
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่า 
จ านวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 32. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ 
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
 ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนส ารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 33. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
 (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
   และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
  (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ได้ช าระค่าธรรมเนียม 
   แรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 

 ข้อ 34. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
  (3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   ก. เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญหรือลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว 
    ที่มีสัญญาจ้ างต่อเนื่องมาแล้ว ไม่น้อยกว่ า  24 เดือน นับถึ งวันสมัครเป็นสมาชิก  สั งกัด 
    กระทรวงศึกษาธิการซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี 
  ข. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงาน  
    มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ หรือบุคลากรเงินรายได้  หรือลูกจ้างชั่วคราว 
    ที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นสมาชิก  ซึ่งปฏิบัติงาน 
    ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ และปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี 
   ค. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
    ตามภารกิจที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นสมาชิก 
    สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือส านัก/กองการศึกษา 
    ในจังหวัดราชบุรี 
   ง. เป็นผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ หรือผู้บริหาร หรือครู หรือครูอัตราจ้างมีสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสมัครเป็นสมาชิก  ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน 
    ในจังหวัดราชบุรี 
   จ. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด หรือเจ้าหน้าที่ข องสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสานงานสมาคม 
    ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกท่ีตั้งอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
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  ข้อ 35. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 39) ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้าสถานศึกษา 
ก็ให้รับรองตนเองได้ 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก 
กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้
ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้า เป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการ น าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

  ข้อ 36.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 
100.- บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 

  ข้อ 37. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 

(1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  (3)  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  (4)  ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  (5)  สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 

 หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
 

ข้อ 38. สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ีย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และ
คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้
ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก 
(ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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  ข้อ 39. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข้อ 34(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในข้อ 35 
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์
 

ข้อ 40.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 41. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก  สมาชิกอาจท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให้

เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตนตายนั้นมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดัง
ว่านี้ ต้องท าตามแบบพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท าเป็นหนังสือตาม
แบบดังกล่าว ในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ 47 วรรคแรก และข้อ 48 ให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือ
บรรดาเงินอ่ืนใด ที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้าสมาชิกมิได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สิทธิ และประโยชน์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จ่ายแก่ผู้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล เว้นแต่กรณีเป็นจ านวน เงินเล็กน้อย 
คณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควรจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายก็ได้ ทั้ งนี้ต้องเป็นมติสองในสามของ
คณะกรรมการที่เข้าประชุม 
 สิทธิประโยชน์ตามความในวรรคก่อน หากมิได้มีทายาทมาขอรับ ภายในอายุความตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้สิทธิและประโยชน์ดังกล่าวตกเป็นของสหกรณ์ท้ังสิ้น โดยให้โอนไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
  ข้อ 42. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถโดยค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล 
  (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (5) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระท าโดยประมาท 
  (6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 34 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 34 (3) ที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ  
   หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
  (7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ 43. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได ้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 

  ข้อ 44. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  (2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดช าระค่าหุ้นรวมหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต 
   จากคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ 
   ด าเนินการก าหนด 
  (5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง 
   เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครั้งส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
  (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพัน 
   ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
  (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ สหกรณ์ หรือของที่ประชุม  
   กลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่ อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ 
   หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
    เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  
   และได้ลงมติ ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ  
   ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
    สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจาก 
   สหกรณ์ ค าวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 

  ข้อ 45. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
หรือมีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยเร็ว 
 อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 46. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ และมิได้ไป
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สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก
เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 ข้อ 47. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 42(1), (2), (3) และ (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับ
ปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออก
นั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมมีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น 
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผัน
เป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42(6), (7) นั้น สหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปัน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก โดย
น าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ย โดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐาน
ในการค านวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปีและมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์
ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 
 ข้อ 48. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามข้อ 47 
นั้น สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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กลุ่มสมาชิก 

ข้อ 49. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุม
กลุ่ม การเลือกตั้งจ านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

 ข้อ 50. ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัด เพียงไม่เกินจ านวนเงิน
ค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ 51. การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 52. การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุน
เรือนหุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท า
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
  ข้อ 53. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งหมื่นคน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
  (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
  (2)  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้กระท าในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทน
สมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 
  (3)  ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วน จ านวนสมาชิก 20 คน ต่อ
ผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน  ในจ านวนนี้ 
ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจ านวนผู้แทนสมาชิก 
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
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   (4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
  การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
  (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
  (3)  ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (5)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 
 
 ข้อ 55. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจ านวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด าเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับ
เลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 
 

 ข้อ 56. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา 
สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบด้วย 
 

 ข้อ 57. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง ร้อยคนจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ 
แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม หรือออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น 
 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 58. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่
กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 57 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่
กล่าวในข้อ 57 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
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 ข้อ 59. อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัย 
   ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
  (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการ  
   และของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ 
   และผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
  (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
   ของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
  (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นชุมนุมสหกรณ์ 
  (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืนๆ 
   อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  (10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้ 
   เป็นสมาชิกอยู่ 
  (12) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามค าสั่ง หรือหนังสือ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
   รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ  
 

หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการอื่น 

 

คณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ 60. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ให้มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการด าเนินการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
โดยกรรมการอย่างน้อยสามคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
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หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
 ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง ขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานคนหนึ่งหรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ ์หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  ข้อ 61. ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ 
  (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือ  
   ความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต 
   ต่อหน้าที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่ง 
   นายทะเบียนสหกรณ ์
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
   เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
   สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (6) เคยต้องค าพิพากษาของศาลให้ได้รับผิดในคดีที่เกี่ยวกับการกระท าโดยเจตนา หรือจงใจ ทุจริต ฉ้อโกง  
   หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นคู่ความกับสหกรณ์ หรือท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
  (7) ผู้กระท าความผิดไปจาก ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสั่งถอดถอนจากการเป็น 
   กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ 
   การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  
   หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแลแล้วแต่กรณี 
  (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการ 
   หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
  (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก 
   อยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ 
   ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
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  (13) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวัน กับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต 
   ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง 
   เป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
  (14) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก าหนด 
  (15) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับ 
   เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
  (16) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมดวาระในปีนั้น) 
  (17) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องจัดท าหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรอง
ตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 61 และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง 
  ให้สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคคล 
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรค 3 
หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าว ส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ เพ่ือหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ และพ้นจากต าแหน่งทันท ี
 

  ข้อ 62. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหนง่ 
  (ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการประชุม 
    ดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ 
    ของสหกรณ์ 
   (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
   (4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
    มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการ 
    ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
   (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
   (3) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
    มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
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  (ค) เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
   (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
   (4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
    มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ง) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้เป็นไปโดย 
    ถูกต้อง เรียบร้อย 
   (2) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ มติ 
    และค าสั่งของสหกรณ์ 
 

  ข้อ 63. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง
เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่า 
เป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่ สุด
ออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุกๆปี 
  เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
โดยให้เว้นสองปีทางบัญชีจึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได ้
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่  
อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ 64. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ 
   ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4)  เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
 (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
 (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
 (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
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 (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
 (9)  พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประจ าในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
  (10) ตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 61 
  ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด าเนินการมีเหตุตาม (8) และได้ลงมติ
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย 
ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 
  กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะ อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
 

  ข้อ 65. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ( เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 64(7) ) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการ
ด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆไม่ได้
นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง ก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน และยังมิได้มีการประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกตั้ง
ใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม ่
  กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทน 
 

  ข้อ 66. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ 
ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอ่ืนๆ ของสหกรณ์  
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

  ข้อ 67. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ  
   ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
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  (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
  (3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปี  
   แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ 
   หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ตลอดจน 
   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้เป็นการถูกต้อง 
  (7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (8) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
  (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน 
   ของสหกรณ์ 
  (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอ่ืน 
  (11) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
   หรือคณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  
   ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป 
   เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
  (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ  
   และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
  (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
   ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
  (16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท 
   ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด ในการนี้คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจ 
   ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือเหรัญญิก รวมเป็นสองคน 
   เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอ านาจแทนคณะกรรมการก็ได้ 
  (17) พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการ 
   ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน ซึ่งสหกรณ์นี้ 
   เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
   และองค์การนั้นก าหนดไว้ 
  (19) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
   เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
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  (20) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่ 
   พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (21) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์  
   และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
  (22) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้อง 
   ครอบคลุมถึงความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน 
   นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว 
   ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
  (23) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินกิจการตามกฎหมาย 
   ว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  (24) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
  (25) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องท่ีส าคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็วและมี 
   กระบวนการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตาม 
   อ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
  (26) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงิน 
   และการค้ าประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (27) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงฐานะการเงินและ 
   ผลการด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
  (28) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืน 
   ที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (29) ปฏิบัติตามและก ากับดูแลสหกรณ์ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

  ข้อ 68. ความรับผิดชอบคณะกรรมการด าเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการ 
หรืองดเว้นการกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอื่น 
ข้อ 69. คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 

5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็น
กรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดับ 
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 คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการอ านวยการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 
 

 ข้อ 70. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ ซ่ึง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตาม 
   ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  (3) ควบคมุดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของ สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี 
   และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (5) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน 
   ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอ 
   ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   พิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (8) ท านิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

   ข้อ 71. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จ านวน 5 คน โดยให้มี
ต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้นั้น 
  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ
ให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 
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  ข้อ 72. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจ หน้าที่ในการพิจารณา 
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า 
   หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลา  
   ที่ก าหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน สัญญา 
  (4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง เงินงวดช าระหนี้ 
   เงินกูห้รือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน  
   หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัด 
   ช าระหนี้ ตามข้อ 61(14) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 
 

  ข้อ 73. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธน้ั์น 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
 

  ข้อ 74. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้คณะกรรมการศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึง 
   เจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ 
   ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
  (3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  (4) ให้การศึกษาอบรม และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  
   ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
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  (5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน ทั้งในและนอกประเทศ 
   เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 

คณะอนุกรรมการ 
  ข้อ 75. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่างๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการและให้ถอืว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 
 

  ข้อ 76. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ 
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวนห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ เลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการได้ 
  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของ คณะกรรมการด า เนินการ 
ซ่ึงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
  ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการด า เนินการ ในการประชุม
คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 

  ข้อ 77.  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง  
   ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมัติ 
  (2) มีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ที่คณะกรรมการ 
   ด าเนินการก าหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม ก ากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (4) รายงานแผนด าเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส าคัญ ให้แก่ 
   คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
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  (5) ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียด 
   ในรายงานประจ าปี 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

  ข้อ 78. คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะกรรมการด า เนินการแต่งตั้ งกรรมการด าเนินการ 
เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจ านวนห้าคน และต้องไม่มีกรรมการด าเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและ เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น  
เป็นอนุกรรมการ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
  คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่งครั้ง  
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา 
 

  ข้อ 79. อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน มีอ านาจและหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย  
   ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้  
   ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการด าเนินการ 
   ก าหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม ก ากับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
  (4) ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
  (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ 
   ทราบในรายงานประจ าปี 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

ประธานในที่ประชุม 
  ข้อ 80. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
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ในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่ง 
ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามล าดับ แต่ถ้า
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท าได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
  ข้อ 81. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุม และออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 

  ข้อ 82. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ 
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (2) การเลิกสหกรณ ์
  (3) การควบสหกรณ์ 
  (4) การแยกสหกรณ ์
 
 

รายงานการประชุม 
  ข้อ 83. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา วินิจฉัยทั้งสิ้น
ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆ อนุกรรมการ แล้วแต่
กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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หมวด 8 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ที่ปรึกษา 
  ข้อ 84. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จ านวนไม่เกินสิบคน 
เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษา 
ซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงานประจ าปี
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ข้อ 85. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล และเป็นผู้มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน หรือคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการจ านวนห้าคนต่อคณะ หรือหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ 86. ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
   หรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต 
   ต่อหน้าที่ 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
   ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
   เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
 (5) ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่งผู้จัดการ 
   หรือเจ้าหน้าที่ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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  (6) เคยต้องค าพิพากษาของศาลให้ได้รับผิดในคดีที่เก่ียวกับการกระท าโดยเจตนา หรือจงใจ ทุจริต ฉ้อโกง  
   หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นคู่ความกับสหกรณ์ หรือท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
  (7) ผู้กระท าความผิดไปจาก ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
  (8) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (9) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (11) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
  (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
  (13) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ 
   ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติบุคคล 
   ที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  (14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  (15) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืน 
   ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

  ข้อ 87. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศข้ันตอน
และวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เพื่อน าเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ 
ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิ มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวนห้าคน หรือคณะ 
หรือหนึ่งนิติบุคคล 
  กรณมีีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม ข้อ 89(2), (3), (4), (5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
  ข้อ 88. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน 
  กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง 
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  ข้อ 89. การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และให้มีผล 
   วันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
   ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบ 
   นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนด 
 

  ข้อ 90. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งปวง 
   ของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะ และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผล  
   และอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  
   และทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
  (3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
  (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
 (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ  
   ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ของสหกรณ ์
  (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบมติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืนๆ  
   เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (7) ตรวจสอบถามถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์  
   ก าหนด 
  (8) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
   เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
   ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (9)  สอบทานระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
   ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการที่ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (10) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินผล  
   ความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
   คุ้มค่า 
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  (11) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง 
   เกี่ยวกับการด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   หรอืผู้สอบบัญชี การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงาน 
   ตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
 

  ข้อ 91. อ านาจหน้าที่การตรวจสอบเฉพาะด้านของผู้ตรวจสอบกิจการ  นอกจากการตรวจสอบในข้อ 90 
แล้วคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องก าหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง 
ระเบียบ ค าแนะน า แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และ
หนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทาง
การเงินตามแบบและรายการที่ก าหนด ในกฎกระทรวง 
  (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ 
  (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน ผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ ที่วางไว้ สามารถประเมิน 
ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ ได้ตามก าหนดในสัญญา ตรวจสอบการ
วางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ รายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ ภายใต้นโยบายที่ก าหนดและ
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญ ในระบบการ
ควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ 92. การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานประจ าเดือนและประจ าปี รวมทั้ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์ อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือน 
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ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี  
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
  กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง 
หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง 
ให้แจ้งผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว 
ต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ก ากับดูแลโดยเร็ว 
  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ และให้จัดส่งส าเนา
รายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ที่ก ากับดูแลโดยเร็ว 
 

  ข้อ 93. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
  การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

  ข้อ 94  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
  (1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค าชี ้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ 
   พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์  
   ในการตรวจสอบกิจการ 
  (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน 
   และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
  (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
   เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

  ข้อ 95. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ง หรือจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 61 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ 
หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้
มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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  ในการจ้างหรือแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนดไว้ใน
ข้อ 97 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพ่ื อ
จ้างหรือแต่งตั้ง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการต้องจัดท าหนังสือ พร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรอง
ตนเองว่าไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตร 52 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 61 และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ให้สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการหรือได้รับการแต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรค 5 หาก 
เห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการ  
ให้คณะกรรมการด าเนินการมีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันท ี
 

  ข้อ 96. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่
ก าหนดระยะเวลาก็ได้ 
 

  ข้อ 97. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก  
   ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้น  
   ในสหกรณ ์
  (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
  (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเกี่ย วกับเงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบ 
   และระเบียบของสหกรณ์ 
  (5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้  
   สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
  (6) เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ ดูแลการปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ และรวมถึงการก าหนดหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบ และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ก าหนดในระเบียบสหกรณ ์
  (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการ  
   รับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้  
   โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
   และเป็นปัจจุบัน 
  (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินก าร 
   และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
  (10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
   เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ หรือ 
   แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ 
   ด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
  (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุม  
   คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี 
   และปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
  (18) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ์มอบหมาย 
   หรือตามท่ีควรกระท า เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 

  ข้อ 98. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์ 
   ก าหนด 
  (4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ หรือละเว้น 
   การกระท าการใดๆ อันอาจท าให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน 
   หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
 

  ข้อ 99. การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการ สหกรณก์ระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 
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  ข้อ 100. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง และ
แต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนด้วยได้ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 4 ปี 
 

  ข้อ 101. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 
 

  ข้อ 102. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการต้อง
จัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดท างบการเงินของ
สหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 

  ข้อ 103. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืน 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 61(1), (2), (3), (4) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ตามความจ าเป็น เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
 

หมวด 10 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

  ข้อ 104. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก  
   พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
  (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะ  
   ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการด าเนินการมาประชุม  
   ไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุมซึ่ง ลงลายมือชื่อ 
   เข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก  
   ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อ ท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
   ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความ 
   ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุม  
   ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ าหนึ่งร้อยคน 
   แล้วแต่กรณี 
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  (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย  
   หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์  
   อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 
  (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือค าสั่งให้  
   สอดคล้องกัน ก็ให้น าความท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน ามาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเตล็ด 

  ข้อ 105. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่างๆ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  รวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ 
  (2) ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 
  (3) ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (4) ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินนิติบุคคล 
  (5) ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
  (7) ระเบียบว่าด้วย กลุ่มสมาชิก 
  (8) ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  (9) ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  (10) ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน  
 (11) ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  (12) ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  (13) ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 
  (14) ระเบียบอ่ืน ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวกและเป็นแนวทางในการ 
   ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
  เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (3) , (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ก่อนจะใช้
บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืน เมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้ว  ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
  ข้อ 106. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใดๆก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 และข้อ 105(5),(6) แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
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  ข้อ 107. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้น 
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 
 

  ข้อ 108. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การซื้อหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการด าเนินการทุกคนที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ด้วย 
  เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องซื้อจากการขายทอดตลาดในคดีที่ สหกรณ์ฟ้องบังคับช าระหนี้หรือการรับช าระหนี้
แทนเงินของลูกหนี้สหกรณ์ รวมถึงการจ าหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาด้วยเหตุนั้นด้วย ให้เป็นไปตามมติของ
กรรมการด าเนินการ 
  การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิ กซึ่งมาประชุม 
และอยู่ในที่ประชุม 
 

  ข้อ 109. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการช าระบัญชี 
โดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และช าระหนี้สิน
อ่ืนๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
  (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 30(2) 
  เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิ ที่สหกรณ์หาได้ 
ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30(4) ในปีนั้น 
  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติของ  
ที่ประชุมใหญ่ หรือโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน  
นับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 
 

  ข้อ 110. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน า และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 111. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุและเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด และยังประสงค์
จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้คงสภาพการเป็นสมาชิกต่อไป จนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ 
 
  ข้อ 112. สมาชิกเดิมหรือสมาชิกสมทบเดิมซึ่งยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่  ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้ต่อไป 
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  ข้อ 113. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัด
กับข้อบังคับฉบับนี้  ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าสหกรณ์จะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้ 
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