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การเปรียบเทยีบข้อบังคับฉบับปัจจุบันทีถื่อใช้อยู่กบัข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

                              หมวด 1 
ช่ือ  ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

      ข้อ  1.  ช่ือ  ประเภท  และทีต่ั้งส านักงาน 
 ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. 
จ ากดั 
 สอ.ธก.ปตท. 
 PTT Natural Gas Business Saving Co-
Operative, Limited 
 ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
            ท่ีตั้งส านกังาน เลขท่ี 59 หมู่ 8 ถนน
ออ้มเมือง ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง   
จงัหวดัชลบุรี 20000 
 ทอ้งท่ีด าเนินงาน บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) รวมทั้งบริษทัในเครือหรือกลุ่มบริษทัใน
เครือของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และให้
ด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
 สหกรณ์อาจตั้งศูนยป์ระสานงาน เพ่ือ
บริการสมาชิกโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ่ 
ข้อ  2.  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มี
รูปลกัษณะดงัน้ี 
                          สญัลกัษณ์  บริษทั  ปตท. 
                          จ ากดั (มหาชน) 
                          เกลียวเชือก  หมายถึง  การ 
                    ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่ 
                    มวลสมาชิกสหกรณ์ 
 

 

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1   ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
           ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยธุ์รกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 
         PTT NATURAL GAS BUSINESS SAVING 
AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED  
        ช่ือยอ่ภาษาไทยวา่   สอ.ธก.ปตท.    
        ช่ือยอ่ภาษาองักฤษวา่  PTTNGBS 
         ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
         ที่ตั้งส านักงาน   เลขท่ี 59  หมู่ท่ี  8        ถนน 
ออ้มเมือง ต าบล นาป่า  อ  าเภอ เมืองชลบุรี 
จงัหวดั ชลบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 20000 
          สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดย
แจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และใหปิ้ด
ประกาศไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เดิม  ส านกังาน
ส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ี
สหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และ
ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุม
ใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
 
         ตราของสหกรณ์ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  
ดงัน้ี 
                          สญัลกัษณ์  บริษทั  ปตท. 
                          จ ากดั (มหาชน) 
                          เกลียวเชือก  หมายถึง  การ 
                    ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่ 
                    มวลสมาชิกสหกรณ์ 

 
 
ข้อ 1 ประเภทและที่ตั้ง
ส านักงาน  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์ 

ข้อ  3.  วตัถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสงัคมของ
บรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ดว้ยการร่วมกนั
ด าเนินธุรกิจ ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพยโ์ดยช่วยให้
สามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนั
มัน่คงและไดรั้บประโยชนต์ามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัในหมู่สมาชิก 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) จดัหาทุนเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 

        (5) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
        (6) ด าเนินการใหกู้ย้ืมเพ่ือการเคหะ 
        (7) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน 
        (8) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารการเงิน 
        (9) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
        (10) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
        (11) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
          (12) ใหสิ้นเช่ือ ใหย้ืม ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับ
จ านองหรือรับจ าน า ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก 
        (13) จดัใหไ้ดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือ
ทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ้ยืม เช่า เช่าซ้ือ รับโอน 
 สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านองหรือจ าน า 
ขายหรือจ าหน่ายดว้ยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น 
        (14) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนั
ท าใหเ้กิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 
        (15) ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ย
สหกรณ์ 
        (16) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

หมวด  2 
วตัถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วตัถุประสงค์ สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและ
สงัคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วย
ใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมัน่คงและไดรั้บประโยชนต์าม
สมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก 

(3) ใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จดัหาทุนและบริการสินเช่ือเพ่ือการ

ประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
(5) ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืนสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ องคก์ร
ชุมชน  ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 

 
 
ข้อ 2 วตัถุประสงค์และอ านาจ
กระท าการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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       (17) ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
       (18) ร่วมมือกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ 
  สหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ์ 
        (19) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ี
เก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

“ มกี าหนดในวตัถุประสงค์  ข้อ 2 ”  ข้อ 3 อ านาจกระท าการเพ่ือใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์  ใหส้หกรณ์มีอ านาจ
กระท าการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(2) จดัหาทุนเพ่ือกิจการตามวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน 
(5) ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงค์

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 
(7) ซ้ือหุน้ของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนั

ท าใหเ้กิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์ 

(8) ซ้ือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและ

ตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 

(11) ด าเนินการใหกู้ย้ืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตาม

สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13)  ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่

สมาชิก 

ข้อ 3 อ านาจกระท าการ 
ก าหนดใหม่  ตามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือ
บุคคลอ่ืนใด 
      (15) กระท าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้  รวมถึง  ซ้ือ  ถือ
กรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู ้ ยืม  
เช่าหรือใหเ้ช่า  เช่าซ้ือหรือใหเ้ช่าซ้ือ  โอนหรือ
รับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขาย
หรือจ าหน่าย  จ านองหรือรับจ านอง  จ าน าหรือ
รับจ าน า  ดว้ยวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ  4.  ที่มาของเงนิทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้ 
    (2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
    (3) กูย้ืมเงิน ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน และหรือตรา
สารการเงินอยา่งอ่ืน 
    (4) สะสมทุนส ารองและหรือทุนอ่ืน ๆ 
    (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 
 
 
 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4 ที่มาของทุน   สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(1) ออกหุน้โดยวิธีการขายหุน้ใหแ้ก่
สมาชิก 

(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
(3) กูย้ืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตัว๋

สญัญาใชเ้งิน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้ก

ให ้

 
 
ข้อ 4 ที่มาของทุน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  5.  การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่
จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

 

หุ้น 
ข้อ 5  การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่
จ ากดัจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

 

 
ข้อ 5 การออกหุ้น 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  6.  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนตอ้งถือหุน้และ
ช าระค่าหุน้เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น
สมาชิกตามอตัราส่วนของเงินเดือน ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
      ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงการถือหุน้
รายเดือนใหท้ าไดไ้ม่เกินปีละสองคร้ัง โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
      สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 42 และจะถอนคืนหุน้
ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่กไ็ม่ได ้
     อน่ึง สมาชิกคนหน่ึงๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกิน
กวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทั้งหมด ของสหกรณ์
ไม่ได ้
 
 
 

 

ข้อ 6 การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุน้
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิก
ตามอตัราส่วนของเงินเดือน ตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
       ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงการถือ
หุน้รายเดือนใหท้ าไดไ้ม่เกินปีละสองคร้ัง โดย
แสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ  
        อน่ึง สมาชิกคนหน่ึงๆ จะถือหุน้ใน
สหกรณ์เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ี
ช าระแลว้ทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได ้
        สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งท่ี  
ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้นอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 11 
        เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง 
สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกมี
อยูม่าหกักลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพนัตอ้งช าระ
หน้ีแก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มีฐานะเป็น
เจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 
 

 

ข้อ 6 การถือหุ้น  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และปรับปรุง
ขอ้ความใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานของสหกรณ์ 
 
 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  7.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุน้
รายเดือนนั้น ใหช้ าระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
           ในการช าระค่าหุน้ สมาชิกจะน าค่าหุน้หกั
กลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ไดแ้ละสมาชิกมีความรับ
ผิดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบ
มูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
           ในระหวา่งสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่
ส้ินสุดลง หา้มมิใหเ้จา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิ
เรียกร้องหรืออายดัค่าหุน้ของสมาชิกผูน้ั้น และเม่ือ
สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง สหกรณ์มีสิทธิ
น าเงินตามมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหน้ี

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุน้
รายเดือนนั้น ใหช้ าระโดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน หรือตามวิธีการท่ี
สหกรณ์ฯก าหนด 
         เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือและ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา
เห็นวา่   สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าให้
ไม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนได ้ โดยมิใช่
เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิก
นั้นมิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 



  7 

 

ท่ีสมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้ และ
ใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินค่าหุน้เท่านั้น 
 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  8.  การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน  
         สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้รายเดือนต่อเน่ือง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่าหุน้สะสมเป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 100,000.00  บาท (หน่ึง
แสนบาทถว้น) และตอ้งมีค่าหุน้สะสมมากกวา่หน้ี
โดยรวม โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
           กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเงิน วิกฤต
ทางเศรษฐกิจ วิกฤตโรคระบาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาการ
งดส่งค่าหุน้รายเดือนแก่สมาชิกได ้ตาม
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกท่ี
ไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกว่า 48 เดือนหรือเป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 100,000.00 บาท (หน่ึง
แสนบาท) และไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผูกู้ห้รือ   ผูค้  ้าประกนั จะงดช าระเงินค่าหุน้
รายเดือนได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

 

 

 

 

ข้อ 8 การงดช าระเงนิค่าหุ้นราย
เดือน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 
 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้ยอด
จ านวนหุน้ท่ีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ
ทุกส้ินปีทางบญัชี 
 
 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจง้
ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

“ไม่มีก าหนดไว้” 
 

ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิก  เม่ือสหกรณ์ไดปิ้ดบญัชีเป็นปัจจุบนั
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่าย
คืนค่าหุน้บางส่วนใหแ้ก่สมาชิกในระหวา่งท่ียงั
เป็นสมาชิกได ้
           คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการ
จดัท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุน้บางส่วน
ระหวา่งเป็นสมาชิกในปีถดัไป เสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่อนุมติั โดยใหค้ านวณวงเงินการ
จ่ายในปีถดัไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุน้ 

 ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก 
ก าหนดใหม่ ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารก าหนดรายการใน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจ่ายคืน     
ค่าหุน้บางส่วนระหวา่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
พ.ศ.2565 
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2 ปีทางบญัชีท่ีผา่นมา ซ่ึงใหจ่้ายไดไ้ม่เกินยอด
ทุนเรือนหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
          เม่ือท่ีประชุมใหญ่อนุมติัแผนการจ่ายเงิน
ค่าหุน้บางส่วนระหวา่งเป็นสมาชิกแลว้ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุน้ใหส้มาชิกไม่เกินร้อยละหา้ ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินปีทาง
บญัชีท่ีผา่นมา 
             สมาชิกแต่ละรายจะไดรั้บคืนค่าหุน้ไม่
เกินร้อยละเจด็สิบหา้ ของมูลค่าหุน้ท่ีสมาชิกราย
นั้นถืออยู่ 
             ขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาการจ่ายคืนค่าหุน้ ล  าดบัการจ่าย และ
อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

“ไม่มกี าหนดไว้” 
 

ข้อ 11 คุณสมบัตขิองสมาชิกที่สามารถรับคืนค่า
หุ้นบางส่วนได้ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิก
สมทบ 

(2) ตอ้งพน้จากงานประจ า 
(3) ไม่มีภาระผกูพนัต่อสหกรณ์ทั้งใน

ฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั 
(4) ไม่เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาของ

สหกรณ์และสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 
 

ข้อ 11 คุณสมบัตขิองสมาชิกที่
สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนได้ 
ก าหนดใหม่  ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารก าหนดรายการใน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจ่ายคืน     
ค่าหุน้บางส่วนระหวา่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
พ.ศ.2565 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ  13.  การรับฝากเงนิ สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจาก
สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน ทั้งน้ี  

หมวด  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 12 การรับฝากเงนิ  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

 
 
ข้อ 12 การรับฝากเงนิ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก  
นายทะเบียนสหกรณ์ 
         ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝาก ดอกเบ้ีย การ
ถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
         ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หน่ึงของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝาก ดอกเบ้ีย 
การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว ้และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตาม
หลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน   ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ  14. การให้เงนิกู้ สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่ 
             (1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
             (2)  สหกรณ์อ่ืน 
             การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยั
ใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
             ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้หลกัประกนัส าหรับเงินกู้
ล  าดบัแห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดช าระหน้ีส าหรับ
เงินกู ้และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิกนั้น  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
            การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเม่ือ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
แลว้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
                     สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน ซ่ึงประสงค์
จะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี ตอ้งเสนอค าขอกูเ้งินตาม
แบบและวิธีการท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
                   เม่ือสมาชิกไดท้ าความยินยอมเป็น
หนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาใน
หน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถาน

การให้เงนิกู้ 
ข้อ 13 การให้เงนิกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่ 
     (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
     (2) สหกรณ์อ่ืน  
     การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ด้
ตาม   ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ 
         ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้ประเภทและวงเงินใหกู้ ้ 
หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ล  าดบัแห่งการใหเ้งินกู ้
การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้การส่งเงินงวด
ช าระหน้ี การควบคุมหลกัประกนั การเรียกคืน
เงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือหรือการ
ให้เงินกู ้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
      ก า ร ใ ห้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส ห ก ร ณ์ อ่ื น นั้ น
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู ้ได้
ต่อเม่ือสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้
แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
         สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงคจ์ะขอ
กูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้งเสนอค าขอกูต้ามแบบ
และระเบียบ ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้

 
ข้อ 13 การให้เงนิกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น 
                  การแสดงความยินยอมตามความ
ขา้งตน้นั้น มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้
ความยินยอม 
            

 
 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  15.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้  เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่
สมาชิก ไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพ่ือ
การอนัจ าเป็นหรือเป็นประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และ
กวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิก ใหต้รงตามความ
มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 

ข้อ 14 วตัถุประสงค์แห่งเงินกู้  เงินกูซ่ึ้งใหแ้ก่
สมาชิกไม่วา่ประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ
เพ่ือการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและ
กวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกูน้ั้น 

 

ข้อ 14 วตัถุประสงค์แห่งเงินกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  16.  ประเภทแห่งเงนิกู้ สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่
สมาชิก ไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
       (1)  เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิก มี
เหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน และ 
มีความประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการ
อาจใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุนั้นไดต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 
        (2) เงนิกู้สามญั ในกรณีท่ีสมาชิกมีความ
ประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเงินเพ่ือการอนั
จ าเป็นหรือมีประโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการ
ด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
นั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
        (3) เงนิกู้พเิศษ เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงิน
กา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกู ้ เพ่ือส่งเสริม
การประกอบอาชีพ หรือการเคหะ หรือประโยชน์
ในความมัน่คงหรือพฒันาคุณภาพชีวิต หรือก่อ
ประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกไดต้ามท่ี

ข้อ 15 ประเภทแห่งเงนิกู้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกู้
แก่สมาชิกไดต้ามประเภทดงัต่อไปน้ี 
      (1) เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีท่ีสมาชิก
มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วนและมี
ความประสงคข์อกูเ้งิน   คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุนั้นไดต้าม
ระเบียบของสหกรณ์         
      (2) เงนิกู้สามญั   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความ
ประสงคข์อกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเพ่ือการอนั
จ าเป็นหรือมีประโยชนต่์าง ๆ    คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกนั้นไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
      (3) เงนิกู้พเิศษ   เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงิน
กา้วหนา้พอท่ีจะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พ่ือส่งเสริม
ฐานะความมัน่คงหรือเพ่ือการเคหะ  หรือก่อ
ประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพิ้เศษแก่สมาชิกนั้นได้
ตามท่ีเห็นสมควร โดยผูกู้ต้อ้งระบุวตัถุประสงค์

ข้อ 15 ประเภทแห่งเงนิกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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เห็นสมควร  โดยผูข้อกูต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่
ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและ
วิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 

แต่ละอยา่งของเงินกูป้ระเภทน้ีตลอดจนเง่ือนไข
และวิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  17.  ดอกเบีย้เงนิกู้ ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ีย
เงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกในอตัราตามท่ี
ก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 16 ดอกเบีย้เงนิกู้  ใหส้หกรณ์เรียกดอกเบ้ีย
เงินกูทุ้กประเภทท่ีใหแ้ก่สมาชิกในอตัราตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 

ข้อ 16 ดอกเบีย้เงนิกู้   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  18.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืน
เงนิกู้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ในระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใด
เกิดบกพร่อง ผูกู้ต้อ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
        ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่
เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดช าระคืน
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้ง
ค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
        (1) เม่ือสมาชิกผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 
40 
        (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผู ้
กูน้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
        (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่
หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องและผู ้
กูมิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
        (4) เม่ือสมาชิกผูกู้ค้า้งช าระเงินงวดช าระหน้ี 
ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกนัหรือผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหน้ีดงั
กล่าวถึงสามคราว ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

ข้อ 17 การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืน
เงนิกู้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา  
ควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์   และเม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนั
ส าหรับเงินกูร้ายใดบกพร่อง  ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
       ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อ
วา่เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนด
ส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดย
มีพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และให้
คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิ
ชกัชา้ 
        (1) เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ 
         (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการ
วา่ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกูน้ั้น 
        (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่
หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง   
และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
       (4) เม่ือผิดนดัช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด

ข้อ 17 การควบคุมหลกัประกนั
และการเรียกคืนเงนิกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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           ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ี
แทนผูกู้เ้พราะเหตุใด ๆ ตามวรรคสองและไม่
สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนั
ร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัใหผู้ ้
ค  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวน
เงินตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์กไ็ด ้ 
แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้
ประเภทนั้น ๆ 
 

นดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
         ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระ
หน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่
สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้     เม่ือผูค้  ้า
ประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือน
จนครบจ านวนเงินกู ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวน
งวดส าหรับเงินกูป้ระเภทนั้น ๆ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  19.  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกนั ผูกู้ ้
หรือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผูกพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะ
ขอโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากงานประจ าตามขอ้ 
33(3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและ
จดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จ
ส้ินเสียก่อน 

ข้อ 18 ความผูกพันของผู้ กู้ และผู้ ค ้าประกัน   
ผู ้กู ้หรือผู ้ค  ้ าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตน
ประสงค์จะออกจากงานประจ าตามขอ้ 34 (3)  
จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และ
จัดการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จส้ินเสียก่อน 
 

ข้อ 18 ความผูกพนัของผู้กู้และผู้
ค า้ประกนั 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  20.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงิน
ของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และ
ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ โดยใหค้ านึงถึง
ความมัน่คงและประโยชนสู์งสุดท่ีสหกรณ์หรือ
สมาชิกจะไดรั้บ 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 19  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงิน
ของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และตามท่ี
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด โดยใหค้ านึงถึงความมัน่คงและ
ประโยชนสู์งสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 
 

 
ข้อ 19  การฝากหรือการลงทุน
ของสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  11.  วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกนั ท่ีประชุม
ใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืม หรือการค ้าประกนั
ส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การ
ด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั 
ข้อ 20 วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกนั ใหท่ี้
ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้า
ประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่
น้ีตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์

 
ข้อ 20 วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้
ประกนั 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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       ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด หรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน
กูย้ืม  หรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด กใ็หใ้ชว้งเงิน
กูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 
 

ก าหนดไวแ้ละไดรั้บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  12.  การกู้ยืมหรือการค า้ประกนั สหกรณ์อาจ
กูย้ืมเงิน หรือออกตัว๋สญัญาใชเ้งินหรือ ตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใชเ้ป็นทุน
ด าเนินงานหรือการอ่ืนใดตามวตัถุประสงคไ์ด ้
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ี
จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนั
ประจ าปีตามขอ้ 11 
 

ข้อ 21 การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั  สหกรณ์
อาจกูย้ืมเงินหรือออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน หรือโดย
วิธีอ่ืนใดส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคไ์ดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้ืม
หรือการค ้าประกนัประจ าปีตามขอ้ 20 

 

ข้อ 21 การกู้ยืมเงนิหรือการค า้
ประกนั 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  10.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ เวน้แต่จะ
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ี การลง
ลายมือช่ือเพ่ือใหมี้ผลผูกพนัสหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
      (1) หนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม ตลอดจน
การเบิก หรือรับเงินกู ้การจ านองซ่ึงสหกรณ์เป็นผู ้
จ  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติ
กรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ รวมเป็น
สองคน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
      (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ง
ปวง นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนน้ี  จะตอ้งลง
ลายมือช่ือของผูจ้ดัการ และหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมาย 
      อน่ึง ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม เช็ค 
ใบสัง่จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋สญัญาใชเ้งิน และตรา
สารการเงินของสหกรณ์นั้น ตอ้งประทบัตรา
สหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย 
 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 22 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือช่ือเพ่ือใหมี้ผลผูกพนัสหกรณ์ในกิจการ
อนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เวน้แต่จะก าหนดไว้
เป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
     (1) หนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  
ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู ้ การจ านองซ่ึง 
สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของ
สหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตอ้งลง
ลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน หรือ
กรรมการผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 
      (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน และเอกสาร
ทั้งปวงนอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนน้ี
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมาย 
      อน่ึง  ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  
ใบรับเงิน  ตัว๋สญัญาใชเ้งินของสหกรณ์นั้น   

 
ข้อ 22 การลงลายมือช่ือแทน
สหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และปรับปรุง
ขอ้ความใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานของสหกรณ์ 
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ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์  (ถา้มี)  เป็นส าคญั
ดว้ย 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

“ไม่มกี าหนดไว้” 
 

ข้อ 23 การเงนิของสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งด าเนินการในทางอนัสมควร
เพ่ือใหก้ารเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อย
และเกิดประโยชนแ์ก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
           (1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
           (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ตอ้ง
กระท าท่ีส านกังานของสหกรณ์เท่านั้น เวน้แต่มี
กรณีอนัจ าเป็นท่ีไม่อาจปฏิบติัได ้ให้
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธี
ปฏิบติัไดต้ามสมควร 

 

 ข้อ 23 การเงนิของสหกรณ์ 
 ก าหนดใหม่  ตามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  21.  การบัญชีและงบการเงินประจ าปีของ
สหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีตามแบบและ
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ใหถู้กตอ้ง
ตามความเป็นจริง และเกบ็รักษาบญัชี พร้อมดว้ย
เอกสารการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์เป็น
ระยะเวลาตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
      การบนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงิน
สด ใหบ้นัทึกรายการในวนัเกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุ
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการใน
สมุดบญัชีภายในสามวนั นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนั
จะตอ้งบนัทึกรายการนั้นและการลงบญัชีตอ้งมี
เอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถว้น 
         เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีใหส้หกรณ์จดัท า  งบ
การเงินประจ าปีซ่ึงตอ้งมีรายการแสดง สินทรัพย ์
หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์รวมทั้งงบก าไรขาดทุน
และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด     

ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์  คณะกรรมการ
ด าเนินการมีหนา้ท่ีท าบญัชีตามแบบและรายการ
ท่ีนายทะเบียน สหกรณ์ก าหนด และเกบ็รักษา
บญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้
ส านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
         ใหบ้นัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแส
เงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น ส าหรับ
เหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ใหบ้นัทึก
รายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมี
เหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้น  และการ
ลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ี
สมบูรณ์โดยครบถว้น 
       ใหส้หกรณ์จดัท างบดุลอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึง
ทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทาง
บญัชีของ สหกรณ์ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดง
สินทรัพย ์ หน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์  กบัทั้ง

ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ  22.  ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ปีทางบญัชีของ
สหกรณ์มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหส้ิ้นสุด ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

บญัชีก าไรขาดทุน  ตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้
ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  23.  การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุม
ใหญ่ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน
ประจ าปี ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรอง
แลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั เพ่ือพิจารณาอนุมติั
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
         ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามญัในคราวท่ีเสนองบการเงิน
ประจ าปีดว้ย 
         ใหส้หกรณ์ส่งส าเนางบการเงินประจ าปีท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกและใหปิ้ด
ประกาศไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ ก่อนวนั
ประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 
         ใหส้หกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงิน
ประจ าปีไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
         อน่ึง ใหส้หกรณ์เกบ็รักษารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงิน
ประจ าปีไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เพ่ือใหส้มาชิก
ขอตรวจดูได ้
 

ข้อ 25 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุม
ใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการตอ้งน าเสนองบ
การเงินประจ าปีซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหน่ึง
ร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

คณะกรรมการด าเนินการจดัท า
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์เสนอต่อ  ท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนอ
งบการเงินประจ าปี และส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีกบังบการเงินประจ าปี ไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมี
การประชุมใหญ่ 

อน่ึง สหกรณ์ตอ้งเก็บรักษารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงิน
ประจ าปี  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ และ
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ ส านกังานของ
สหกรณ์เพ่ือใหส้มาชิก  ขอตรวจดูไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

 

ข้อ 25 การเสนองบการเงิน
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  27.  ทะเบียนและบัญชี ใหส้หกรณ์มีทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม และบญัชีตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ข้ึน 
       เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียน
สมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณ์แจง้การ

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  
สหกรณ์ตอ้งจดัท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ 
ซ่ึงทะเบียนดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีช่ือ เลขบตัร
ประจ าตวัประชาชน สญัชาติ ท่ีอยูข่องสมาชิก 
และรายการเก่ียวกบัการถือหุน้ของสมาชิก และ
จดัท าสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ การประชุม

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของ
สหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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เปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
      สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าวในวรรค
ก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลา
ท างาน แต่จะดูบญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ 
เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้
นอกจากจะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือของ
สมาชิกนั้น และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
 

คณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหมี้
ข้ึน 
               สหกรณ์ตอ้งส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก 
และทะเบียนหุน้แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
เกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 
              ใหส้หกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลง
รายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
              สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดงักล่าว
ในวรรคแรกก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ์
ในระหวา่งเวลาท างาน แต่จะดูบญัชีหรือ
ทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกู้
ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้นอกจากจะไดรั้บความ
ยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้นและไดรั้บ
อนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  28.  กฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารอ่ืน ๆ ให้
สหกรณ์เกบ็รักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี 
พร้อมทั้งกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และขอ้บงัคบัไวท่ี้
ส านกังานของสหกรณ์  เพ่ือใหส้มาชิกขอตรวจดู
ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

“ไม่มกี าหนดไว้” 
 

“ตดัออก” 
เน่ืองจากมีระบุรวมไวใ้นขอ้ 26 
แลว้ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  29.  การตรวจสอบบัญชี บญัชีของสหกรณ์นั้น 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์และการปฏิบติังาน
สอบบญัชีสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจสหกรณ์
ก าหนด 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากบัดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์
นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
และตามระเบียบท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ก าหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์แต่งตั้ง 

 

 
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  30.  การก ากบัดูแลสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการ
สหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออก
ค าสัง่เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีหรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั
กิจการของสหกรณ์ หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได ้
       ใหผู้ป้ฏิบติัการตามวรรคหน่ึง มีอ านาจเขา้ไป
ตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ ในระหว่าง
เวลาท างานของสหกรณ์ได ้ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวย
ความสะดวก หรือช่วยเหลือ หรือใหค้ าช้ีแจงแก่ผู ้
ปฏิบติัการตามสมควร 

ข้อ 28 การก ากบัดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิก
สหกรณ์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ ซ่ึง
ไดรั้บค าสัง่จากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบ
บญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย ใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั
กิจการของสหกรณ์หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบั
การด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขา้
มาตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ระหวา่ง
เวลาท างานของสหกรณ์  
             ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรก
ปฏิบติัตามค าสัง่และอ านวยความสะดวกให ้                    
ความช่วยเหลือ รวมทั้งใหค้ าช้ีแจงตามสมควร 
 

ข้อ 28 การก ากบัดูแลสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  31.  การส่งรายการหรือรายงาน ใหส้หกรณ์ส่ง
รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ต่อ
ชุมนุมสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก หรือหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาท่ีชุมนุมสหกรณ์  
หรือหน่วยงานนั้นก าหนด 

ข้อ 29 การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ตอ้ง
ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลตามแบบ
รายการและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้ น หรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 

ข้อ 29 การส่งรายการหรือรายงาน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  24.  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปี
ทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไร
สุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามท่ีกฎกระทรวง
ก าหนด  

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 30 การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปี
ทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน การ
สอบบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์แลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไร
สุทธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาต
สหกรณ์ แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง  

 
ข้อ 30 การจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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          ก าไรสุทธิประจ าปีท่ี เหลือจากการจดัสรร
ตามความในวรรคหน่ึง ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ไดด้งัต่อไปน้ี 
         (1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ใหแ้ก่
สมาชิกแต่ละคน ในอตัราไม่เกินอตัราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา 
อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินตาม (4) เพ่ือรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ออก
จ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดดว้ย จ านวนเงินปัน
ผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักล่าวดว้ย 
        ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อวา่หุน้
ท่ีสมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ีเจด็ของ
เดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลงั
วนัท่ีเจด็ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถดัไป 
       (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วน
จ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ซ่ึงสมาชิกไดช้ าระ
แก่สหกรณ์ในระหวา่งปี แต่สมาชิกท่ีผิดนดัการ
ช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียใน
ปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 
       (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
       (4) เป็นทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีจะตอ้งมี
จ านวนรวมไม่เกินร้อยละยี่สิบของสินทรัพยร์วมท่ีมี
อยูใ่นวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
จะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือจ่าย
ส าหรับการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน รักษา
ระดบัอตัราเงินปันผลและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่
สหกรณ์ 
   (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

          ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรร
ตามความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จดัสรรได ้ดงัต่อไปน้ี 
        (1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ให้แก่
สมา ชิก  แ ต่ต้องไ ม่ เ กินอัตรา ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา 
อน่ึง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินตาม (4) เพ่ือรักษาระดบัอตัราเงินปัน
ผลออกจ่ายเป็นเ งินปันผลส าหรับปีใดด้วย
จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ตอ้ง
ไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 
       (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
ธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี 
เวน้แต่สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหน้ีสหกรณ์ มิ
ใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืน ส าหรับงวดท่ีผิดนดันั้น 
      (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
      (4) เป็นทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินไม่
เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามท่ีมีอยู่ในวนัส้ินปีนั้น ทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุม
ใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) และ
ห้ามจ่ายทุนน้ีหากสหกรณ์ขาดทุนอนัเกิดจาก
เหตุทุจริต 
        (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
และทุนการศึกษาบุตรสมาชิกไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ  
        (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิ   
        (7) เป็นทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   
        (8) เป็นทุนสะสมเพ่ือพฒันากิจการ
สหกรณ์ หรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
มัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิ  
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       (6) เป็นทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (8) เป็นทุนเพ่ือจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืน ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
      (9)  ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ใหจ้ดัสรร
เป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 

          (9)  ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้า มี)  ให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
          การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์และใหก้ าหนดระเบียบ
ส าหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ  

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  25.  ที่มาแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองนั้นนอกจาก
จดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 24 แลว้ บรรดาเงิน
อุดหนุน หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์ ถา้ผู ้
ยกใหมิ้ไดร้ะบุวา่ใหใ้ชเ้พ่ือการใดโดยเฉพาะ กใ็ห้
จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
       อน่ึง จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใด
กต็าม ถา้ไม่มีผูใ้ดใชสิ้ทธิเรียกร้องจนพน้ก าหนด
อายคุวามกใ็หจ้ดัสรรเงินจ านวนนั้นเป็นทุนส ารอง 
       ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุม
ใหญ่จดัสรรตามขอ้ 24 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
แลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดั
จ านวนใหน้อ้ยลงกดี็  ยอดเงินจ านวนดงักล่าวให้
จดัสรรเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 
 
 

ทุนส ารอง 
ข้อ 31 ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจาก
ก าไรสุทธิตามขอ้ 30 แลว้  บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กให้
มิไดก้ าหนดวา่ใหใ้ชเ้พ่ือการใด  ใหน้ าเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นสมทบเป็นทุนส ารอง
ของสหกรณ์ 
            จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคล
ใดกต็าม   ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้ก าหนด
อายคุวาม   กใ็หส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุน
ส ารอง 
            ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุม
ใหญ่จดัสรรตามขอ้ 30  หากท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาแลว้เห็นวา่รายการใดไม่สมควรจดัสรร
หรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลงกดี็  หรือปรากฎวา่
จ านวนท่ีจดัสรรไปแลว้ไม่ถูกตอ้งหรือขดัต่อ
กฎหมาย ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหส้มทบเป็น
ทุนส ารองทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 31 ที่มาแห่งทุนส ารอง   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน  ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  26.  สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองยอ่มเป็น
ของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้
       ทุนส ารองจะถอนไดก้แ็ต่เพ่ือชดเชยการ
ขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน หรือเพ่ือจดัสรรเขา้บญัชี
ทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแยก
จากสหกรณ์เดิม 
 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง   ทุนส ารองยอ่ม
เป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะ
แบ่งปันกนัไม่ไดห้รือจะเรียกร้องแมส่้วนใด
ส่วนหน่ึงกไ็ม่ได ้
        ทุนส ารองน้ีจะถอนจากบญัชีไดเ้พ่ือชดเชย
การขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึน      หรือเพ่ือ
จดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ี
ไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  5 
สมาชิก 

ข้อ  32.  สมาชิก สมาชิกสหกรณ์คือ 
       (1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูซ่ึ้งมี
ช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผูจ้ะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
       (2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั
และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 
 

หมวด  5 
สมาชิก 

ข้อ 33 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
             (1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชี
รายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
             (2) ผู ้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตาม
ขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
ไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ค่าหุน้ตามจ านวน
ท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 

 
 
ข้อ 33 สมาชิก 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ 33. คุณสมบัตขิองสมาชิก สมาชิกตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดา ผูมี้สญัชาติไทย และ
บรรลุนิติภาวะ  
       (3) เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานประจ า ของสหกรณ์ หรือ
พนกังานสงักดับริษทัในเครือของบริษทั ปตท.
จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทัในเครือ
ของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ หรือ

ข้อ  34 คุณสมบัตขิองสมาชิก  สมาชิกตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
      (2)  เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติไทย และ
บรรลุนิติภาวะ 
      (3)  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใด ดงัต่อไปน้ี 
           ก. เป็นพนกังานสังกดั บริษทั ปตท.จ ากดั 
(มหาชน) หรือพนกังานประจ า ของสหกรณ์ หรือ
พนกังานสงักดับริษทัในเครือของบริษทั ปตท.

ข้อ 34 คุณสมบัตขิองสมาชิก 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และปรับปรุง
ขอ้ความใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานของสหกรณ์ 
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พนกังานของบริษทั ท่ีเคยเป็นสมาชิก และมี
ขอ้ตกลงใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ  
      (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและมีนิสยัดีงาม 
      (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ี
มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน  
 
 

 

จ ากดั (มหาชน) หรือพนกังานกลุ่มท่ีบริษทัใน
เครือของ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 
หรือพนกังานบริษทั ท่ีเคยมีขอ้ตกลงใหค้วาม
ร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ 
           ข. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามขอ้ 47        
      (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
      (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืน 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 34. การเข้าเป็นสมาชิก ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบ 
ท่ีก าหนดไว ้     
       บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกแลว้ และ
มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ตอ้งมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีรับค่าหุน้
สะสมคืนจากสหกรณ์จนถึงวนัสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
       เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน
พิจารณา ปรากฎวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควร
แลว้ กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเร่ืองการ
รับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไป
ทราบ 
        ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้
เป็นสมาชิกดว้ยเหตุผลใด ๆ กต็าม เม่ือผูส้มคัรร้อง
ขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ี
ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉยัช้ีขาด มติแห่งท่ีประชุมใหญ่
ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี ตอ้งมีคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมา
ประชุม 
 

ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิก
ตามขอ้บงัคบัตอ้งยื่นใบสมคัรพร้อมลงลายมือ
ช่ือถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งมี
ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ผู้จดัการแผนกหรือเทียบเท่า คนหน่ึงรับรอง แต่
ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผู้จดัการ
แผนกหรือเทียบเท่า กไ็ม่ตอ้งมีผูรั้บรอง  
          บุคคลท่ีเคยลาออกจากการเป็นสมาชิก
แลว้ และมีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกใหม่ตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบั
จากวนัท่ีรับค่าหุน้สะสมคืนจากสหกรณ์จนถึงวนั
สมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการได้
ตรวจสอบคุณสมบติัแลว้เป็นท่ีพอใจว่าผูส้มคัร
มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรรับเขา้เป็นสมาชิกได ้ใหแ้จง้
ผูส้มคัรช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และช าระค่า
หุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้น แลว้เสนอ
เร่ืองการรับสมาชิก  เขา้ใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด า เ นินการไ ม่
ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เม่ือ
ผูส้มคัรร้องขอ กใ็หค้ณะกรรมการด าเนินการน า
เร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติ
แห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับ เข้าเป็นสมาชิก ใน
กรณีดงัว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ขา้เป็นสมาชิก
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์คน
ละ 100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์และจะเรียก
คืนไม่ได ้

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    ผูเ้ขา้เป็นสมาชิก
จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์
คนละ 100.00 บาท  (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้อง
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  36.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็น
สมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกกบั
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุน้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์แลว้ จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิใน
ฐานะสมาชิก 
ข้อ  36/1  สิทธิของสมาชิกมดีงันี ้
      (1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็น
หรือออกเสียงลงคะแนน 
     (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
       (3) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
      (4) ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก
สหกรณ์ 
      (5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและ
ระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ  36/2  หน้าที่ของสมาชิก มีดงันี้ 
       (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ 
และค าสัง่ของสหกรณ์ 
       (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
       (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 
เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
       (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์  
       (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที่ ในฐานะสมาชิก  เข้า เป็น
สมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่า
หุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้น เม่ือไดป้ฏิบติั
ดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
          (ก) สิทธิของสมาชิกมดีงันี ้
               (1) เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
               (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
                (3)  เสนอหรือได้ รั บ เ ลื อกตั้ ง เ ป็ น
กรรมการด าเนินการหรือผูต้รวจสอบกิจการ 
               (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทาง
วิชาการจากสหกรณ์ 
               (5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
          (ข) หน้าที่ของสมาชิก มดีงันี ้
                (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
                (2) เข้าประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นัด
หมาย 
                (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
                (4)สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
                  (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 
 
 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที่ในฐานะ
สมาชิก  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  38.  การเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ สัญชาต ิ
สถานภาพ หรือภูมลิ าเนา สมาชิกคนใดเปล่ียนแปลง
ช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาติ สถานภาพ และหรือภูมิล าเนา 
ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

ข้อ 38 การเปลีย่นแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหน้า
ช่ือ  สัญชาต ิ และที่อยู่  สมาชิกคนใด
เปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ  สญัชาติ
และท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

ข้อ 38 การเปลีย่นแปลงช่ือ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ  39.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจท า
เป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนใหเ้ป็นผูรั้บ
โอนประโยชนซ่ึ์งตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเม่ือตนถึง
แก่กรรม โดยมอบใหส้หกรณ์ถือไวก้ไ็ด ้หนงัสือตั้ง
ผูรั้บโอนประโยชนด์งักล่าวน้ีใหท้ าตามลกัษณะ
พินยักรรมโดยอนุโลม 
          ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชนท่ี์ไดก้ าหนด
และมอบไวก้บัสหกรณ์แลว้ใหท้ าเป็นหนงัสือตาม
ลกัษณะดงักล่าวในวรรคหน่ึงมอบใหส้หกรณ์ถือ
ไวแ้ทนฉบบัเดิม       
          เม่ือสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับ
ฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และดอกเบ้ียบรรดาท่ี
สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอน
ประโยชนท่ี์ไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้กคื็นใหแ้ก่
บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น หรือเป็นผูจ้ดัการมรดกตามค าสัง่ศาล 
ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 45 วรรคแรก และขอ้ 46 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 39 การตั้งผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิก 
สมาชิกอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผูรั้บโอนประโยชนใ์นเงินค่าหุน้ เงินฝาก 
หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์ เ ป็นหลักฐาน 
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัว่าน้ีใหท้ าตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  

ถา้สมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้ า
ไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนังสือตามแบบในวรรค
ก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้  

เม่ือสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้
ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอ่ืน
ใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูรั้บ
โอนประโยชนท่ี์ไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้กคื็น
ให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาท
ของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี
หรือเป็นผู ้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล ตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 44 และขอ้ 45 

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความใน
วรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิก
ตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบ
ส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนั้น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ

 
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิก  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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พิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชนด์งักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั ในกรณี
ผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์  ห รือผู ้ ท่ี มี ช่ื อ เ ป็นผู ้รั บโอน
ประโยชนท่ี์สมาชิกไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่
มีตวัอยู่ก็ดี เม่ือพน้ก าหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็น
ทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
      (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
      (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
      (5) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน หรืองาน
ประจ าตามขอ้ 33(3) โดยมีความผิด  
      (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ ตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกยอ่ม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ตาย 
      (2) ลาออก 
      (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
      (4) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย  
       (5) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนักระท าโดย
ประมาท 
      (6) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ตามขอ้ 34 
      (7) ถูกออกจากการเป็นพนกังาน หรืองาน
ประจ าตามขอ้ 34(3) ก. โดยมีความผิด 
      (8) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์  
 

 
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และปรับปรุง
ขอ้ความใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานของสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  41.  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มี
หน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั  
อาจลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและ เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น
วา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัแลว้จึงอนุญาตให้
ลาออกจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 41 การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผูไ้ม่มี
หน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้า
ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ย
ขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้  จึงใหถื้อวา่ออกจาก
สหกรณ์ได ้

ข้อที่ 41 การลาออกจากสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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        คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการอ านวยการ หรือประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่เป็นการ
ชอบดว้ยขอ้บงัคบัก็ใหถื้อวา่ลาออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคหน่ึงได ้แลว้ใหเ้สนอ
คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราว
ถดัไป 

        คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา  
หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั กใ็หถื้อวา่
ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได ้ 
แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  42.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
    (1)ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้คร้ังแรก
ตามขอ้ 36 
    (2) ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดย  
มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
    (3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
    (4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั ส าหรับเงินกู ้ท่ี
เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    (5) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงิน หรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด  หรือผิดนดั
การส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
    (6)ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่
สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกหรือเม่ือจะก่อ
ภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือ
ผูค้  ้าประกนั หรือเม่ือมีภาระผกูพนัในหน้ีสินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 
    (7) จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
ของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุท่ี
เช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษต่์อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

ข้อ 42 การให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ สมาชิก
อาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหน่ึง 
อยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
    (1) ขาดช าระค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกนัหรือขาดช าระรวมถึงหกงวดทั้งน้ีโดย
มิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
    (2) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกู้
นั้น 
    (3) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้
เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี      
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    (4) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่วา่ตน้เงินหรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิด
นดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
   (5) ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตน
แก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะ
ก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้
หรือผูค้  ้าประกนั   หรือเม่ือมีความผกูพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
    (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่
ซ่ือสตัยสุ์จริต แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าให้
เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
         เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน
พิจารณาปรากฏวา่  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าว

ข้อที่ 42 การให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ฯ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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      เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนและ
พิจารณาแลว้ ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่สมาชิกมี
พฤติการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้จริง  
และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีอยูใ่นท่ีประชุมแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่
สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
       สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยใหย้ื่นค าอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีทราบมติของคณะกรรมการด าเนินการ ค า
วินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

ขา้งตน้น้ีและไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น
แลว้  กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์ 
             สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ
ยื่นอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยใหย้ื่นอุทธรณ์
ต่อ ผูต้รวจสอบกิจการหรือคณะผูต้รวจสอบ
กิจการภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ให้
ออกจากสหกรณ์  ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่
ใหเ้ป็นท่ีสุด 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  43.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอน
ช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
 

ข้อ 43 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีค าวินิจฉยัของท่ีประชุม
ใหญ่เป็นท่ีสุดใหอ้อกจากสมาชิก  ให้
คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 
 

ข้อที่ 43 การถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  45.  การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ สหกรณ์จะจ่าย คืนจ านวนเงินให้
ดงัน้ี 
       (1) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามขอ้ 40 (1),(2),(3) ใหส้หกรณ์จ่าย เงินค่า
หุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย และบรรดาเงิน
ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ 
ส าหรับเงินค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลและหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกใหจ่้าย
คืนหลงัจาก วนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก โดยมีเงินปัน
ผลและหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นกไ็ด้
สุดแต่จะเลือก ในกรณีหลงัน้ีสหกรณ์จะจ่ายเงินค่า
หุน้ใหห้ลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชี ส่วนเงินปันผล

ข้อ 44 การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 40 (1) (2) (3) และ 
(5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่น
สหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะ
เหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้ง
จ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้
สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออก
นั้น   หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปี
ทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุม
ใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็

ข้อที่ 44 การจ่ายคืนเงนิจ านวน
ของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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และเฉล่ียคืนจะจ่ายใหห้ลงัจากวนัท่ีท่ีประชุมใหญ่
ไดพิ้จารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ 
       (2) ถา้ปีใด จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีตอ้งจ่ายคืน
เน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพมีจ านวนเกิน
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืน
เงินค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพราย
ถดัไปในปีนั้นจนกวา่จะถึงปีทางบญัชีใหม่ได ้
       (3) การจ่ายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย สหกรณ์จะ
จ่ายคืนใหต้ามระเบียบสหกรณ์ 
       (4) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 40 (4) 
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล 
และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายและบรรดาเงิน
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
       (5) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ้ 40 (5) 
และ (6) สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินปันผล และ
เงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย และบรรดาเงินท่ี
สมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนใหภ้ายในเวลาอนั
สมควรตามท่ีก าหนด ขอ้ 45 (1),(2) และ (3) 
 
 

ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ีย
นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของ
สหกรณ์ 
           ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืน
เน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่น
วนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ใหร้อการจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทาง
บญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพเน่ืองจากตนไดอ้อกจากงานประจ าตามขอ้ 
34 (3) โดยไม่มีความผิดนั้นคณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
       ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามขอ้ 40 (4)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงิน
รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
       ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามขอ้ 40 (6) (7) และ (8) นั้น สหกรณ์จะ
จ่าย ค่าหุน้  เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบั
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่น
สหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจาก
สหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอใหจ่้ายค่าหุน้
ภายหลงัวนัส้ินปีโดย  ขอรับเงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีกไ็ด ้   ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
         ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมี
แนวโนม้จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืน
ค่าหุน้แก่สมาชิก      ท่ีพน้จากสมาชิกภาพใน
ระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และให้
ค านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ท่ีจะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหกัดว้ย
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ขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว้
น ามาเฉล่ียโดยใชจ้ านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานใน
การค านวณ 
            เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่า
หุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์
ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ให้
เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่
สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 จนกวา่
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  46.  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิต่อ
สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดงักล่าวในขอ้ 45 
นั้น ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 45 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผดิ
ต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามขอ้ 44  นั้น  ใหส้หกรณ์หกัจ านวน
เงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 45 การหักจ านวนเงินซ่ึง
สมาชิกต้องรับผดิต่อสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  47.  ความรับผดิของสมาชิก  สมาชิกตอ้งรับ
ผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวน
เงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

ความรับผดิเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 
ข้อ 46 ความรับผดิของสมาชิก สมาชิกมีความ
รับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ี
ตนถือ 
 

 
ข้อ 46 ความรับผดิของสมาชิก 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  37.  การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งยา้ย โอนหรือสงักดัใน
หน่วยงานใหม่ และมีคุณสมบติัตามขอ้ 33(3) ถา้
สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุน้ 
เงินกู ้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมมายงัสหกรณ์ท่ีตนได้
เขา้เป็นสมาชิกใหม่ ใหย้ื่นความจ านงเป็นหนงัสือ 
ขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด ใหส้หกรณ์
ด าเนินการโอนสมาชิกภาพใหเ้สร็จส้ินไป 
 
 
 

“ไม่มกี าหนดไว้” ตดัออก 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  44.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย ออกนอกบริษทั 
ตามข้อ 33(3) หรือออกจากการเป็นพนักงาน หรือ
งานประจ าตาม ข้อ33(3) โดยไม่มคีวามผดิ   
              หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพการเป็น
สมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้งมี
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือนต่อเน่ือง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่า
หุน้สะสมเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
100,000.00  บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  

(2) ตอ้งท าหนงัสือแสดงความประสงคค์ง
สภาพการเป็นสมาชิกยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

(3) ตอ้งมีหน้ีคา้งช าระไดไ้ม่เกินมูลค่าหุน้ท่ี
ช าระแลว้  

(4) ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

           สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู้เงินได้ตาม
ระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้       

ข้อ  47  สมาชิกที่โอน หรือย้าย ออกนอกบริษทั 
ตามข้อ 34(3) หรือออกจากการเป็นพนักงาน 
หรืองานประจ าตาม ข้อ34(3) โดยไม่มคีวามผดิ   
              หากมีความประสงคจ์ะคงสภาพการ
เป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่ลาออกจากสหกรณ์ ตอ้ง
มีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
             (1) ตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือน
ต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 48 เดือน และมีค่า
หุน้สะสมเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ 
100,000.00  บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  
              (2) ตอ้งท าหนงัสือแสดงความประสงค์
คงสภาพการเป็นสมาชิกยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
               (3) ตอ้งมีหน้ีคา้งช าระไดไ้ม่เกินมูลค่า
หุน้ท่ีช าระแลว้  
                (4) ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
             สมาชิกตามวรรคหน่ึง มีสิทธิกู้เงินได้
ตามระเบียบสหกรณ์แต่ไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ีช าระ
แลว้ 
       

ข้อ 47 สมาชิกที่โอน หรือย้าย 
ออกนอกบริษทั ตามข้อ 34(3) 
หรือออกจากการเป็นพนักงาน 
หรืองานประจ าตาม ข้อ34(3) 
โดยไม่มคีวามผดิ   
คงข้อความตามข้อบังคับฉบับ
เดมิ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  5/1 

สมาชิกสมทบ 
 ข้อ  47/1  สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิก
สมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความ
ประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจ า 
 

หมวด  6 
                   สมาชิกสมทบ 

ข้อ 48 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิก
สมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมี
ความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์
เป็นการประจ า 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อ 48 สมาชิกสมทบ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 47/2 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
และมีความสะดวกท่ีจะด าเนินธุรกิจกบัสหกรณ์ 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ และมี
สญัชาติไทย 
     (3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของ
สมาชิก  
     (4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
     (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
     (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 

 

ข้อ 49 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   สมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
      (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
      (2) เป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
และมีสญัชาติไทย 
      (3)  เป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
ของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ     
     (4) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีงาม 
     (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
     (6) มิไดเ้ป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 

 

ข้อ 49 คุณสมบัตขิองสมาชิก
สมทบ    
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 47/3 วธีิรับสมคัรสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงค์
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้โดยใหย้ื่นพร้อม
หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์หรือ
สมาชิกตามขอ้ 47/2(3) เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 47/2 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรแลว้ กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบ
ไดแ้ละตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือครบถว้น 
         เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อน
แลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 50 วธีิรับสมคัรสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงค์
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้โดยใหย้ื่น
หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์หรือ
สมาชิก ตามขอ้ 49 (3)  เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในขอ้ 49 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรแลว้กใ็หรั้บเขา้เป็นสมาชิก
สมทบได ้ และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามท่ีจะถือ
ครบถว้น 
          เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรค
ก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 
 
 
 

ข้อ 50 วธีิรับสมคัรสมาชิกสมทบ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใน
วนัท่ียื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกจ านวนเงิน 100 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้อง
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 
 

ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ 
ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ คนละ 
100.00 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) ค่าธรรมเนียม
แรกเขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะ
เรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 
 

ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/5  การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบแต่ละรายจะตอ้งถือหุน้ในสหกรณ์อยา่งนอ้ย
หน่ึงหุน้ แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระ
แลว้ทั้งหมด 
        การถือหุน้แรกเขา้ การช าระค่าหุน้ การแจง้ยอด
จ านวนหุน้และอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามความใน
ขอ้บงัคบั หมวด 3 วา่ดว้ยทุน โดยอนุโลม ส าหรับ
การถือหุน้เพ่ิมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 

ข้อ 52 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะตอ้ง
ถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหน่ึงหุ้น แต่ต้องไม่
เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเขา้ การช าระค่าหุ้น การ
แจง้ยอดจ านวนหุน้ และอ่ืน ๆ  ใหเ้ป็นไปตามความใน
ขอ้บงัคบั หมวด 3 วา่ดว้ยหุน้ โดยอนุโลม ส าหรับการ
ถือหุน้เพ่ิมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 

ข้อ 52 การถือหุ้น  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

ข้อ  47/6  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 

             (1) รับเงินปันผลตามหุน้ไดใ้นอตัรา
เดียวกนักบัสมาชิก 
             (2) รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจไดใ้น
อตัราเดียวกนักบัสมาชิก 
     (ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ 
           (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
           (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดั
หมาย 
          (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ 
เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเข็มแขง็ 
          (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ท่ีเฉพาะในส่วนท่ี
ไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์ 
     (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
             (1) รับเงินปันผลในอตัราเดียวกบั
สมาชิก 
             (2) รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจใน
อตัราเดียวกบัสมาชิก 
     (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงัน้ี 
           (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
           (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดั
หมาย 
           (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สหกรณ์  เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม็แขง็ 

ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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          (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ
พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
       (ค) สมาชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
            (1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
            (2) การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
            (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
            (4) กูย้ืมเงินเกินกวา่เงินฝากรวมกบัทุนเรือน
หุน้ของตนเอง 
 
 
 

           (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
           (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือพฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
      (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มสิีทธิ ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
            (1) นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
            (2) การออกเสียงในเร่ืองใด ๆ 
            (3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
            (4) กูย้ืมเงินเกินกวา่เงินฝากรวมกบัทุน
เรือนหุน้ของตนเอง 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/7  การเปลีย่นแปลงช่ือ สัญชาต ิและที่อยู่
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ สญัชาติและท่ีอยู ่ตอ้งแจง้
ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง      

ข้อ 54 การเปลีย่นแปลงช่ือ สัญชาต ิและที่อยู่
ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด 
มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  สญัชาติ และท่ีอยู ่ 
ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบั
แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

ข้อ 54 การเปลีย่นแปลงช่ือ 
สัญชาต ิและที่อยู่ของสมาชิก
สมทบ 
 ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ  47/8  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน ์ในเงินค่าหุน้ 
เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่
ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนด์งัวา่น้ีใหท้ าตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
            ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชนท่ี์ไดท้ าไว้
แลว้ กต็อ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวใน
วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไวแ้ทนฉบบัเดิม 
           เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหส้หกรณ์แจง้ให้
ผูรั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 55 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้ งบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงิน
ฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความ
ตาย  โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน หนงัสือ
ตั้ งผูรั้บโอนประโยชน์ดังว่าน้ีให้ท าตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน
หรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้ าไว้
แลว้ ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวใน
วรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์
แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับ

 
ข้อ 55 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ของสมาชิกสมทบ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชนห์รือเงินอ่ืนใด
บรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ใหแ้ก่
ผูรั้บโอนประโยชนท่ี์ไดต้ั้งไว ้หรือถา้มิไดต้ั้งไว ้ก็
คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทผูมี้
สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีตาม
ขอ้ก าหนดใน ขอ้ 47/13 
               ใหผู้รั้บโอนประโยชนต์ามความในวรรค
แรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชนต่์อสหกรณ์
ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตาย
หรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนา
มรณะบตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงวา่สมาชิก
สมทบนั้นๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาดว้ย เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชนด์งักล่าวภายในส่ีสิบหา้วนั ในกรณีผูมี้
สิทธิรับเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน ์หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์
ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัท าใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มี
ตวัตนอยู่กต็าม  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 
 

ฝ า ก  เ งิ น ปั น ผ ล  เ งิ น เ ฉ ล่ี ย คื น  แ ล ะ เ งิ น
ผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบผู ้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู ้รับโอน
ประโยชน์ท่ีได้ตั้ งไว ้หรือถ้ามิได้ตั้ งไว ้ก็คืน
ให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ี
พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาท
ของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี 
ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 59 และขอ้ 60  

ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความใน
วรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิก
สมทบตายหรือไดรั้บแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้
แนบส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกใหแ้สดง
ว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาดว้ย  เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพิ้จารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงักล่าวภายในส่ีสิบหา้
วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค า
ขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดท าให้
สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี เม่ือพน้ก าหนดอายุ
ความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจ านวนเงินดงักล่าว
ไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 
ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

 
ข้อ  47/9  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
      (1)  ตาย 
      (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
      (3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
      (4) ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บอนุญาตแลว้ 
      (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้47/2 
      (6) ถูกใหอ้อกจากงานประจ า โดยมีความผิด 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตาย 
     (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ 
     (3) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
     (4) ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนักระท าโดย
ประมาท 

 
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสมทบ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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     (5) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาต
แลว้ 
     (6) ขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัขอ้ 49 
     (7) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/10  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการและเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ย
ขอ้บงัคบั และอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจาก
สหกรณ์ได ้
 

ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา
เห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาต
แลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/11  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
       (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
       (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
       (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติและค าสัง่ของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ  
อนัเป็นเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต 
       (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือมเสีย
ต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
        เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน
พิจารณาปรากฏวา่ สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้และไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูก
ใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 

ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
      (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
      (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
สมทบ 
      (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
      (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้ส่ือม
เสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ไม่วา่
โดยประการใด ๆ 
       เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวน
พิจารณาปรากฏวา่ สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้และไดล้งมติใหส้มาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม
แห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด
ในขณะนั้นแลว้ กเ็ป็นอนัถือวา่สมาชิกสมทบ
นั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 
 

ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์
ของสมาชิกสมทบ   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 47/13 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/9(1) (2) (4) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกสมทบมีอยู่
ในสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซ่ึงออก
เพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
คา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์
คืนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้
สิทธิไดรั้บจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือ
จะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออก
โดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหจ้ดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้กไ็ด ้สุดแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
          ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนั
ตน้ปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อ
การจ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชี
ใหม่ 
       ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ้ 47/9 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ 
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์
คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
        ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ้ 47/9(5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้ง
จ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ใหภ้ายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุน้ภายหลงัวนัส้ินปีทาง

ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 56 (1) (2) 
(4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิก
สมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ใหก่้อนค่าหุน้ของสมาชิก
สมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมดว้ยเงินปัน
ผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู ้มีสิทธิ
ไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุน้นั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียก
ใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออกโดย
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออก
นั้นด้วยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่าย
คืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืน
เน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามท่ี มีอยู่ ในวันต้นปีนั้ น  คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น
ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 56 (3) สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ีย
คืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
นั้ น มี อ ยู่ ใ นสหกร ณ์ คืน ให้ต า มกฎหม า ย
ลม้ละลาย 

ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (6) และ (7) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงิน
เฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนใหภ้ายในเวลาอนั

ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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บญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้น
ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีกไ็ด ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น
สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
       ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม้
จะขาดทุนสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่
สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหวา่งปี
จนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงินค่า
หุน้จ่ายคืนต่อหุน้ท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดย
น าทุนเรือนหุน้ทั้งหมดหกัดว้ยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ินแลว้น ามาเฉล่ียโดยใช้
จ านวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
         เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุน้จ่าย
คืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี 
และมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าต่อหุน้ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั จนกวา่สหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม 
 

สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน
ตั้ งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังว ันส้ินปีทาง
บญัชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปี
นั้นภายหลงัท่ี ท่ีประชุมใหญ่ไดพิ้จารณาจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมี
แนวโนม้จะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืน
ค่าหุน้แก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพใน
ระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้
ค านวณเงินค่าหุ้น จ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้ งหมดหัก
ด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้ งส้ิน
แลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้ านวนหุน้ทั้งส้ินเป็นฐาน
ในการค านวณ 

เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่า
หุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ง
ค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าต่อหุ้น ท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/14  การหักเงนิซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผดิ
ต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิก
สมทบตามขอ้ 47/13 นั้น ใหส้หกรณ์หกัจ านวนเงิน
ซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ข้อ 60 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้อง
รับผดิต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 59 นั้น  ใหส้หกรณ์
หกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 
 
 
 
 
 

ข้อ 60 การหักจ านวนเงินซ่ึง
สมาชิกสมทบต้องรับผดิต่อ
สหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  47/12  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 61 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด  ให้
คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 61 การถอนช่ือสมาชิกสมทบ
ออกจากทะเบียนสมาชิก 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  6 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ  48.  การประชุมใหญ่สามัญ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้ง
สหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม
ใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจด
ทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงใหแ้ก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
         การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ให้
คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมอยา่งนอ้ยปี
ละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ิน
ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามญั สหกรณ์สามารถ
จดัการประชุมใหญ่สามญัไดด้งัน้ี 
            (1) ประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรกภายในเก้า
สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผู ้
จดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุม  เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและมอบหมายการทั้ ง
ปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ รวมทั้ ง
พิจารณาเร่ืองทั้ งปวงตามท่ีคณะผูจ้ดัตั้ งสหกรณ์
ก าหนด 
             (2) ประชุมใหญ่สามัญปีละหน่ึงคร้ั ง 
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ 
 

 
 
ข้อที่ 62 การประชุมใหญ่สามัญ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  49.  การประชุมใหญ่วสิามัญ เม่ือมีเหตุอนั
สมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ถา้นายทะเบียน
สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ใหเ้รียก ประชุมใหญ่วิสามญั 
หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของ
จ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญั โดยมิ
ชกัชา้แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์
ทราบ 
           สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่นอ้ยกวา่หา้สิบ

ข้อ 63 การประชุมใหญ่วสิามญั สหกรณ์สามารถ
จดัการประชุมใหญ่วิสามญัไดด้ว้ยเหตุดงัน้ี 
        (1) คณะกรรมการด า เนินการจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเม่ือใดก็ได้เม่ือมีเหตุอัน
สมควร  
         (2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจง้ให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  
         (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุน
เรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ เพ่ือพิจารณาแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน และตอ้งเรียกโดยไม่ชกัชา้ แต่ไม่
เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 

ข้อที่ 63 การประชุมใหญ่วสิามัญ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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คนลงลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอเพ่ือการใดการ
หน่ึงต่อคณะกรรมการด าเนินการ ใหเ้รียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบ
วนั นบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ 
          ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุม
ใหญ่วิสามญั ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
ขา้งตน้ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัได ้ภายในระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร 

             (4) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
ห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามญั  
               คณะกรรมการด าเนินการต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันับแต่
วนัท่ีรับ ค าร้องขอ ถา้คณะกรรมการด าเนินการ
ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อ านาจเ รียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  50.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เม่ือมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราว ใหส้หกรณ์มีหนงัสือแจง้วนั 
เวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิก
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั แต่ถา้การประชุม
นั้นเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร 
ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการเป็นผูล้งช่ือในหนงัสือนั้น 
และตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหนา้ ใน
โอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 
 
 

ข้อ 64 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เม่ือจะมี
การประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวนั เวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมให้
บรรดาสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั 
แต่ถ้า  การประชุมนั้ นเป็นการด่วนอาจแจ้ง
ล่วงหน้าไดต้ามสมควร และอาจแจง้สมาชิกให้
ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได ้ ทั้งน้ี ให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู ้
ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้ น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกัน
กบัท่ีแจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย   
 

ข้อ 64 การแจ้งก าหนดการ
ประชุมใหญ่  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  51.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน ในกรณีเป็นการ
ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิก
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนจึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบ
อ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 

ข้อที่ 65 องค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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      ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก
จะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  52.  การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง ในการ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกมาประชุมไม่
ครบองคป์ระชุม ใหน้ดัประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ถา้มิใช่การประชุมใหญ่
วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุมแลว้ เม่ือมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคน กใ็หถื้อ
วา่เป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่
วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอใหเ้รียกประชุม เม่ือมี
สมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกล่าวก็ใหง้ดประชุม 
 

ข้อ 66 การเรียกประชุมใหญ่คร้ังที่สอง ในการ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชิกมาประชุม
ไม่ครบองคป์ระชุม ตามขอ้ 65 วรรคแรก ใหน้ดั
ประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันับแต่                      
วนัท่ีนดัประชุมใหญ่คร้ังแรก ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคนก็ใหถื้อเป็น
องคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ี
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกมา
ประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีกล่าวในขอ้ 65 วรรคแรก กใ็หง้ดประชุม 
 

ข้อ 66 การเรียกประชุมใหญ่คร้ัง
ที่สอง  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  53.  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุม
ใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉยักิจการทั้งปวง
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่และ
ออกจากสหกรณ์ 
      (2) วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิได้
รับเลือกเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกท่ีถูกใหอ้อก
จากสหกรณ์ 
         (3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอน
กรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน และ
ผูต้รวจสอบกิจการ 
        (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ด าเนินการและรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์                
                (5) พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 
ของสหกรณ์ 

ข้อ 67 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุม
ใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเก่ียวกบัการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ ในขอ้ต่อไปน้ี 
           (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์
ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และ
สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
          (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนิน 
การหรือถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการและ
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
          (3) อนุมติังบการเงินประจ าปี และจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
          (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู ้
ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 67 อ านาจหน้าที่ของที่
ประชุมใหญ่   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และใหเ้ป็นไป
ตามกฎกระทรวงการด าเนินงาน
และการก ากบัดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
พ.ศ. 2564 
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         (6) พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ของสหกรณ์ 
         (7) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและ
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ
ด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจบญัชีของผูส้อบบญัชี  
                (8) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  เพ่ือ
เสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
        (9) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจ
กูย้ืมหรือค ้าประกนั 
         (10) รับทราบแผนงานและงบประมาณ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
        (11) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ 
         (12) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของ
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม
สหกรณ์ หรือองคก์ารอ่ืนท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก 
และหรือถือหุน้อยู่ 
           (13) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
          (14) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย 
ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการน าไปพิจารณาใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
          (15) รับทราบนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ของสหกรณ์ 
          (16) พิจารณาอนุมติันโยบายและแผน
เก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืมจากสหกรณ์
อ่ืนและ สถาบนัการเงิน  และการค ้าประกนั 
                (17) รับทราบผลประโยชนแ์ละ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการ
จดัการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ไดรั้บจาก
สหกรณ์นั้นในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา โดยใหส้หกรณ์

             (5) ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้า ท่ีหรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู ้ตรวจสอบ
กิจการ 
             (6) ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค ้ า
ประกนัของสหกรณ์ 
             (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุง
การด าเนินงานของสหกรณ์ 
             (8)  เ ห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบ
สหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้ งหรือเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
             (9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา 
            (10) แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
            (11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของ
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
            (12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามบนัทึกหรือ
หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
             (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท า
เป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
            (14) พิจารณาวินิจฉัย เ ร่ืองทั้ งปวงท่ี
ขอ้บงัคบัไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผูใ้ด
เป็นการเฉพาะ 
           (15) พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  เพ่ือ
เสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
           (16) รับทราบนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ ของสหกรณ์ 
            (17) อนุมติัการก าหนดนโยบายและแผน
เก่ียวกบัการฝาก การลงทุน การกูย้ืมจากสหกรณ์
อ่ืนและสถาบนัการเงิน  และการค ้าประกนั 
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แสดงรายละเอียดดงักล่าวเป็นรายบุคคลในรายงาน
ประจ าปี 
              (18) รับทราบขอ้มูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และ
ถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกนัไม่ใหถู้ก
ร้องทุกขก์ล่าวโทษถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน และ
ถูกลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
            (19) รับทราบรายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก 
            (20) รับทราบรายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศก าหนด 
           (21) ให้ความเห็นชอบ การขาย ให้ หรือใช้
เช่าทรัพยสิ์นใดๆ แก่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจ
ในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู ้ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการรับซ้ือ หรือเช่า
ทรัพยสิ์นใดๆ จากบุคคลดงักล่าวหรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าว  ต้องเป็นการด าเนินการตาม
มูลค่าทรัพยสิ์นนั้น โดยถือเอาราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์ของสหกรณ์นั้ นหรือราคาตลาดตาม
มาตรฐานการบญัชีของทรัพยสิ์นนั้น แลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกวา่ 
           (22) รับทราบมาตรการแกไ้ขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก 
          (23) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบ
สหกรณ์ 

            (18) รับทราบผลประโยชนแ์ละ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจใน
การจดัการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ไดรั้บจาก
สหกรณ์นั้นในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา โดยให้
สหกรณ์แสดงรายละเอียดดงักล่าวเป็นรายบุคคล
ในรายงานประจ าปี 
             (19) รับทราบขอ้มูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน 
และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบญัชีท่ีผา่น
มา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกนัไม่ให้
ถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน 
และถูกลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
           (20) รับทราบรายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก 
          (21) รับทราบรายการอ่ืนตามท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
          (22) รับทราบมาตรการแกไ้ขปัญหาและ
การเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก 
          (23) ให้ความเห็นชอบ การขาย ให้ หรือ
ใชเ้ช่าทรัพยสิ์นใดๆ แก่กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้
อ  านาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ หรือ
ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการรับซ้ือ 
หรือเช่าทรัพยสิ์นใดๆ จากบุคคลดงักล่าวหรือผู ้
ซ่ึงเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องเป็นการ
ด าเนินการตามมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น โดยถือเอา
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของสหกรณ์นั้น
หรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของ
ทรัพยสิ์นนั้น แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
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หมวด  7 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ  57.  คณะผู้จดัตั้งสหกรณ์  เม่ือไดรั้บจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มี
อ านาจหนา้ท่ีและสิทธิเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์จนกวา่จะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีกล่าวในวรรคสอง 
      ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุม
กนัเป็นการประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก ภายในเกา้
สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ และมอบหมายการทั้ง
ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บ
เลือกตั้ง 
 

 
“ไม่มีก าหนดไว้” 

 

 
ตดัออก 

 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 54. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ สิบหา้คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ท่ีไดรั้บการสรรหา
จากสมาชิกในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ด ารงต าแหน่ง ใหเ้ลือก
โดยวิธีเลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และ 
กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการ เลือกตั้งระหวา่งกนัเองเป็น รอง
ประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน เลขานุการ
หน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึงคน และจะใหมี้
ผูช่้วยเลขานุการ หรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยกไ็ด ้
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
            สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิ
ด้านการ เ งิน  กา รบัญ ชี  ก า รบ ริหารจัดก า ร 
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
ในดา้นดงักล่าวหรือดา้นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด อยา่งนอ้ย 3 คน 
โดยท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ข้อ 68 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการหน่ึงคนและกรรมการด าเนินการอีก  
สิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
โดยกรรมการอย่างน้อยสามคน ต้องเป็นผู ้มี
คุณวุฒิดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ 
เศรษฐศาสตร์  หรือผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรก
ให้กระท าโดยวิธีการสรรหาจากสมาชิกในเขต
เลือกตั้ งต่าง ๆ  และให้กรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งในระหว่างกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการ คนหน่ึงหรือหลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ข้อ 68 คณะกรรมการด าเนินการ 
 ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 



  43 
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ข้อ  55.  ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็น
กรรมการด าเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ          
        (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้จ าคุก ในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท า
โดยทุจริต 
         (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจาก
ราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
         (3) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือ
มีค าวินิจฉยั เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 
         (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
         ( 5 )  เ ค ย ถู กธนาค า รแ ห่ งประ เทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั สัง่
ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจ
ในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผูใ้ห้บริการทาง
การเงินซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน
ดงักล่าว เวน้แต่จะพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดหา้มด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเวน้จาก
หน่วยงานก ากบัดูแล แลว้แต่กรณี 
         (6) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ
หรือการด าเนินกิจการใด ๆ อนัผิดกฎหมาย ท่ีมี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู ้อ่ืนหรือฉ้อโกง
ประชาชน 
          (7) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
          (8) เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณ์
อ่ืน เว ้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยูไ่ดอี้กไม่เกินหน่ึงแห่ง 

ข้อ 69 ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
            (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
            (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก
จากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐหรือ 
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
           (3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ
หรือผูจ้ ัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้
จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการตามค าสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ 
           (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหนา้ท่ี 
            (5 )  เ ป็นกรรมการหรือผู ้จัดการใน
สหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม 
              (6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียกับ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บญัชีก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วนัท่ีท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะท่ีด ารง
ต าแหน่งนั้น 
            (7) ผูซ่ึ้งถูกสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทาง
แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาท่ีกระท าให้
สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการ
กระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
            (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

ข้อ 69  ห้ามมใิห้บุคคลซ่ึงมี
ลกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือท า
หน้าที่กรรมการด าเนินการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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          (9) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจาก
ต าแหน่งผูจ้ ัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี หรือ
เป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการ
ของสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี แลว้แต่กรณี 
          (10) ผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่
เก้าสิบวนักับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท
ขอ้มูลเครดิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ
ขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
          (11) ผิดนัดช าระต้นเงินหรือดอกเบ้ียกับ
สหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวนัท่ีได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการหรือ
วนัท่ีท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะท่ีด ารง
ต าแหน่งนั้น 
 

สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้
อ  านาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของผู ้
ใหบ้ริการทางการเงินซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของหน่วยงานดงักล่าว เวน้แต่จะพน้ระยะเวลาท่ี
ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล 
แลว้แต่กรณี 
              ( 9 )  มีห รื อ เ ค ย มี ส่ วน ร่ วมในการ
ประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อนั
ผิดกฎหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้น
หรือฉอ้โกงประชาชน 
            (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
            (11) เป็นกรรมการหรือผู ้จัดการของ
สหกรณ์อ่ืน เวน้แต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ไดอี้กไม่
เกินหน่ึงแห่ง 
            (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้น
จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี 
หรือเป็นผูจ้ ัดการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง
กรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี แลว้แต่
กรณี 
          (13) ผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกิน
กว่าเก้าสิบวนักับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วนัท่ีท าสัญญาจ้างเป็นผูจ้ ัดการหรือในขณะท่ี
ด ารงต าแหน่งนั้น 
         (14) ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 55/1.  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของคณะกรรมการด าเนินการ ให้ผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการตอ้งจดัท าหนงัสือ
พร้อมลงลายมือช่ือยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเอง
ว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  52 แห่ง 

“ไม่มีก าหนดไว้” 
 
 
 
 

ตดัออก 
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พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามกฎกระทรวงและ
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65 และแนบเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย ภายในเจด็วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บแต่งตั้ง 
        ใหส้หกรณ์ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม และเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
เอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง หากเอกสาร
หลกัฐานไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น สหกรณ์
จะแจง้เป็นหนงัสือใหบุ้คคลดงักล่าวส่งเอกสาร
หลกัฐานเพ่ิมเติมภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ 
         ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูซ่ึ้งไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 
แจง้เหตุท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มให้
กรรมการรายนั้นทราบ เพ่ือหยุดปฏิบติัหนา้ท่ีและ
พน้จากต าแหน่งทนัที 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  59.  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการ
เฉพาะต าแหน่ง 
 (1) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (ก) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการ
ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
      (ข) ควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินงานทัว่ไป
ของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยู่
ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
       (ค) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนาม
สหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
 
       (ง) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 

ข้อ 70 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่
ละต าแหน่ง 
       (ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
             (1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม
การประชุมดังก ล่าวให้ เ ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
             (2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
อยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
             (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ใน
นามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

ข้อ 70 อ านาจหน้าที่ของ
กรรมการด าเนินการแต่ละ
ต าแหน่ง  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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(2) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (ก) ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธาน
กรรมการ แทนประธานกรรมการ เม่ือประธาน
กรรมการไม่อยู ่หรืออยูแ่ต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
     (ข) ปฏิบติัการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ 
     (ค) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
 
(3) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
       (ข) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
       (ค) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุม
ของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อย 
      (ก) แจง้นดัประชุมใหญ่ หรือนดัประชุม
คณะกรรมการด าเนินการหรือการประชุมอ่ืน ๆ 
แลว้แต่กรณี 
        (ง) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
 
(4) เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (ก) ควบคุม ก ากบั ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย 
การเกบ็รักษาเงิน และทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
      (ข) ด าเนินการอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 

 
 

            (4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
        (ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ี
ดงัน้ี 
             (1)  ปฏิบัติการในอ านาจหน้า ท่ีของ
ประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการ
วา่งลง 
               (2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการ
มอบหมายให ้
               ( 3)  ด า เ นิ น ก า ร อ่ื น  ๆ  ต า ม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้อยู่
ภายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ 
         (ค) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
                  (1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุก
คร้ัง 
                (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการ
ประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 
               (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก 
หรือกรรมการด าเนินการ แลว้แต่กรณี 
              (4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหอ้ยู่
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสัง่ของสหกรณ์ 
       (ง) เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
              (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย 
การเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
              (2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหอ้ยู่
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสัง่ของสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  56.  วาระอยู่ในต าแหน่ง ใหก้รรมการ
ด าเนินการอยูใ่นต าแหน่งไดค้ราวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตั้งในวาระเร่ิมแรกของการใชข้อ้บงัคบัน้ี 
เม่ือครบหน่ึงปีทางบญัชีแลว้และไดจ้ดัใหมี้การ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคราวถดัไป  ให้
กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวน
หน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ทั้งหมด  (เศษของจ านวนกรรมการท่ีเหลือใหปั้ด
ข้ึน)  โดยวิธีจบัฉลาก และใหถื้อวา่เป็นการพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ เขา้ด ารงต าแหน่งแทนใหค้รบ
ตามจ านวนกรรมการด าเนินการ ในปีต่อไปให้
กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบวาระ
หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ 
ปี 

 เม่ือกรรมการด าเนินการด ารง
ต าแหน่งครบวาระท่ีก าหนดแลว้หากยงัไม่มีการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทน กใ็หก้รรมการ
ด าเนินการคนเดิมด ารงต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมี
การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนใหม่ 

 กรรมการด าเนินการ ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกนัโดยตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 2 
ปีทางบญัชี จึงจะมีสิทธ์ิสมคัรรับเลือกตั้งใหม่ได ้
        ในกรณีท่ีประธานกรรมการถูกจบัฉลากออก 
กรรมการท่ียงัไม่พน้จากต าแหน่งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได ้แต่จะตอ้งลาออก
จากต าแหน่งกรรมการก่อน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ด าเนินการ ท่ีพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่วา่
ดว้ยเหตุใด ๆ ใหถื้อวา่เป็นการพน้ต าแหน่งตาม
วาระ 
       ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งทั้งคณะใหก้รรมการด าเนินการท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งใหม่อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั

ข้อ 71 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง 
คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยูใ่นต าแหน่ง
คราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง ในวาระ
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะ ใหก้รรมการ
ด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงใน
สองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบั
ฉลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึน) และใหถื้อวา่เป็นการ
พน้จากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบ
วาระออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการ
เลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินแทนต าแหน่งท่ี
ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงตามวาระ 
แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซ่ึงพน้
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้แต่ตอ้ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

กรณีต าแหน่งประธานกรรมการว่าง
ลง หากกรรมการด าเนินการท่ียงัอยู่ในต าแหน่ง
ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ งในต าแหน่ง
ดงักล่าว จะตอ้งลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการเดิมของตนเสียก่อนและใหถื้อว่าเป็น
การพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการต้อง
พ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
และให้น าความในวรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

ข้อ 71 ก าหนดเวลาอยู่ใน
ต าแหน่ง  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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กรรมการด าเนินการในวาระเร่ิมแรก และใหน้ า
ความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  62.  การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ
พน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่อไปน้ี 
      (1) ออกตามวาระ 
      (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
      (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
      (4) เขา้รับต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าใน
สหกรณ์น้ี 
      (5) จงใจเป็นผูผ้ิดนดัการส่งงวดช าระหน้ีไม่วา่
ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
 
      (6) ท่ีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือ
รายบุคคล 
       (7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อกทั้งคณะ  
หรือรายบุคคล 
 

ข้อ 72 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ
ตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
          (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
          (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด า เนินการ หรือ
ลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                (4) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  69  
          (5) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ
หรือรายบุคคล 
          (6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้ ง
คณะหรือรายบุคคล 
          (7) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ติดต่อกนัสามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 

ให้กรรมการด าเนินการผูมี้ส่วนได้
เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ี
รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 

เ ม่ือคณะกรรมการด า เนินการได้
สอบสวนพิจา รณาปรากฏว่ า  กรรมกา ร
ด าเนินการมีเหตุตาม (7) และได้ลงมติโดย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ทั้งหมด ในขณะนั้น
ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ก็เป็นอนัถือว่ากรรมการ
ด าเนินการรายนั้นตอ้งพน้จากต าแหน่ง 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ                        
ใหท่ี้ประชุมใหญ่คร้ังนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในต าแหน่งได้
เช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 
 

ข้อ 72 การพ้นจากต าแหน่ง  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 63. ต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่การวา่งลงเพราะ
เหตุท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหอ้อก ให้
กรรมการด าเนินการท่ีเหลืออยู่ด  าเนินการต่อไป
จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่คราวถดัไป แต่ถา้
จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่
องคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลือจดัใหมี้การประชุม
ใหญ่วิสามญัข้ึนโดยเร็ว 
         ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหก้รรมการด าเนินการ
ท่ีเหลือจดัใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัเพ่ือเลือกตั้ง
ประธานกรรมการโดยเร็ว โดยใหน้ าความตาม ขอ้  
56  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีท่ีวาระ
การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการเหลืออยูน่บัถึง
วนัส้ินปีทางบญัชีไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั และมี
รองประธานกรรมการ กบักรรมการอ่ืนปฏิบติั
หนา้ท่ีไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
สหกรณ์อาจใหมี้การเลือกตั้งประธานกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคราว
ถดัไปกไ็ด ้
      กรรมการด าเนินการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีวา่ง ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าก าหนดเวลา
ตามวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 
 

ข้อ 73 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 72 
(6) ) ให้กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่ง
อยู่ด  าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ 
ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทน
ในต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวน
กรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองค์
ประชุม กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่
จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้นอกจากตอ้ง
นดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัข้ึนโดยเร็ว 
เฉพาะการเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลง 

ใ น ก ร ณี ท่ี ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคก่อน เป็นต าแหน่งประธาน
กรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท า
หน้าท่ีแทนและยงัมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือ
เลือกตั้ งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนข้ึนท า
หนา้ท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุม
ใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีว่าง ใหอ้ยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทน
นั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
 

ข้อ 73 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  60.  การประชุมและองค์ประชุม ให้
คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมี
กิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย 
       ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
นดัเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีเป็น
การประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ข
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของ

ข้อ 74 การประชุมและองค์ประชุม ให้
คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ี
มีกิจธุระแต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึง
คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

ให้ประธานกรรมการ  หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการด าเนินการได ้ในกรณีท่ีเป็นการ
ประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ 

ข้อ 74 การประชุมและองค์
ประชุม 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุก
คราว 
      ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมี
กรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็น
องคป์ระชุม 
 

ขอ้บงัคบั และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
ให้แจง้เจา้หน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมี
กรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึง
จะเป็นองคป์รม 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  58. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็น  ผูด้  าเนิน
กิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนั
เก่ียวกบับุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ีคณะกรรมการ
ด าเนินการจะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน หรือผูจ้ดัการท าการแทนกไ็ด ้

ในการด าเนินกิจการตามวรรคหน่ึง  
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ มติของ
คณะกรรมการด าเนินการ และมติของท่ีประชุม
ใหญ่ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชนข์องสมาชิก และ
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก และ
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลใหป้ฏิบติัการต่างๆ 
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ 

(2) ก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกบัการ
ฝาก การลงทุน การกูย้ืมจากสหกรณ์อ่ืนและ 
สถาบนัการเงิน  และการค ้าประกนัเพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมติั 

(3) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก 
การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือการ
ลงทุนของสหกรณ์เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 

 

ข้อ 75 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หนา้ท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค าสัง่ของสหกรณ์กบัทั้งในทางอนัจะท าใหเ้กิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
           (1)  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของสหกรณ์
เพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
            (2)   จดัใหมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
จริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจใน
การจดัการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของ
สหกรณ์ 
            (3)  จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์              
โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือการลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบติัการ รวมทั้งจดัใหมี้การทบทวนนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล การด าเนินการ
ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ 
            (4)  ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการใหจ้ดัการงาน
ของสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ และด าเนิน

ข้อ 75 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  
เสนองบการเงินประจ าปี  และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุม
ใหญ่ 

(5) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ 

(6) จดัท าและเสนอแผนงานในการ
ด าเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจ าปีเพ่ือใหท่ี้
ประชุมใหญ่สามญัรับทราบ 

(7) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะท างาน ท่ี
ปรึกษา ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบภายใน 
ผูส้อบบญัชี และบุคคลอ่ืนท่ีท าประโยชนใ์หแ้ก่
สหกรณ์  

(8) เสนอและด าเนินการเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
และการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

(9) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบภายใน 

(10) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(11) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดา

ทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารหลกัฐานทรัพยสิ์นและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของสหกรณ์  

(12) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็น
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอ่ืน   

(13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนด
อ านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างาน เพ่ือท าหนา้ท่ีและรับผิดชอบการ
ด าเนินการเฉพาะดา้น ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมี
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(14) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

กิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
              (5)  จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
              (6)  ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการรายงาน
เร่ืองท่ีส าคญัของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอยา่ง
รวดเร็วและมีกระบวนการน าเสนอขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นเพ่ือใหค้ณะกรรมการ
สามารถปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 
              (7)  ก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกบั
การฝาก การลงทุน การกูย้ืมจากสหกรณ์อ่ืนและ
สถาบนัการเงิน และการค ้าประกนัเพ่ือเสนอต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมติั 
                 (8)  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของอนุกรรมการต่าง  ๆตามความจ าเป็น 
               (9)   ก ากบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การจดัท า
และเกบ็รักษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ี
แทจ้ริงของสหกรณ์ โดยตอ้งเปิดเผยใหส้มาชิก
ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบได ้
              (10) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิก
และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
             (11) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน 
การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์ 
              (12) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับ
การประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปี
และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
             (13) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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(15) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทัว่ไป เพ่ือใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนิน
ไปดว้ยดี 

(16) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน 
ผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือ
สมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(17) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ี
เห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรืออนุกรรมการ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(18) ฟ้อง ต่อสู ้หรือด าเนินคดีเก่ียวกบั
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการช้ีขาด    

(19) กระท าการอ่ืน เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงั
ระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(20) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ
เป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพ่ือเขา้ประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือ
องคก์ารอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ีตามท่ีขอ้บงัคบั หรือระเบียบของสนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์
หรือองคก์ารนั้นก าหนดไว ้

(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใน
การด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความ
เหมาะสม 
            (22) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย
เชิงกลยทุธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอ ท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั รวมทั้งก ากบัดูแลให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ดงักล่าว อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(23) จดัใหมี้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม
ของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ ท่ี

            (14) เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
           (15) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง 
และก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็น
การถูกตอ้ง 
           (16) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
           (17) ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ 
           (18) จัดให้มีและดูแลให้เ รียบร้อยซ่ึง
บรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
            (19) เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาให้
สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองคก์ารอ่ืน 
            (20) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ 
            (21)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผูต้รวจการสหกรณ์ ผูส้อบบญัชี หรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
            (22)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่
บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทัว่ไปเพ่ือใหกิ้จการของ
สหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 
               (23)  พิจารณารายงานของ
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการและ
สมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
              (24)  เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร
เป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ปรึกษาของสหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์ 

(24) จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดย
อยา่งนอ้ย จะตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้น
สินเช่ือการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบติัการ 
รวมทั้งจดัใหมี้ การทบทวนนโยบายและกระบวน 
การบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการ ดงักล่าวใหท่ี้ประชุม
ใหญ่ทราบ 

(25) ก ากบัดูแลฝ่ายจดัการใหจ้ดัการงาน
ของสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ และด าเนิน
กิจการ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

(26) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(27) ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการรายงานเร่ืองท่ี
ส าคญัของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอยา่งรวดเร็ว 
และมีกระบวนการน าเสนอขอ้มูลและขอ้เท็จจริง
อยา่งครบถว้นเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบติั 
ตามอ านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

(28) ก ากบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การจดัท าและ
เกบ็รักษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแสดง 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของ
สหกรณ์ โดยตอ้งเปิดเผยใหส้มาชิกไดรั้บทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้

 (29) ก ากบัดูแลสหกรณ์ใหมี้การจดัส่ง
ขอ้มูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดปฏิบติัตามและก ากบัดูแล
สหกรณ์ใหด้ าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

 

              (25)  ฟ้อง ต่อสู ้หรือด าเนินคดีเก่ียวกบั
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาด 
              (26) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
              (27) พิจารณาแต่งตั้งผูแ้ทนสหกรณ์เพ่ือ
เขา้ประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์รอ่ืนซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็น
สมาชิก ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของ
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองคก์ารนั้นก าหนดไว ้
             (28) ค ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้ืมจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค ้า
ประกนัในฐานะส่วนตวั 
               (29) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
ในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ                 
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
ผูจ้ดัการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความ
เหมาะสม 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  61.  ความรับผดิของคณะกรรมการด าเนินการ 
ถา้กรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรืองด
เวน้กระท าการ หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจนท าใหเ้ส่ือมเสีย
ผลประโยชนข์องสหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี
หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบ
บญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้
สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่
สหกรณ์ 

ข้อ 76 ความรับผดิของคณะกรรมการด าเนินการ 
ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจน
ท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
สมาชิก อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงิน ตามรายงานการสอบบญัชีหรือรายงาน
การตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความ
เ สี ยหาย  คณะกรรมการด า เ นินกา รต้อ ง
รับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 
 

ข้อ 76 ความรับผดิของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  8 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ  64.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
จ านวนไม่เกินเจด็คน โดยใหป้ระธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก  
ของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านาย
การ โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน 
และเลขานุการหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
          ใหค้ณะกรรมการอ านวยการ อยูใ่นต าแหน่ง
ไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 
          ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตาม
คราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ
หน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการ
อ านวยการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการอ านวยการ
มอบหมายนดัเรียกประชุมได ้
         ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้ง
มีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

 
คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 77 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการอ านวยการจาก
คณะกรรมการด าเนินการ จ านวนเจ็ดคน  โดย
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้
คณะกรรมกา รด า เ นินก า รตั้ ง ก ร รม ก า ร
ด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการนั้น 

ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุม
กนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุม
กนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และให้
ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนดั
เรียกประชุมได ้

 
 
ข้อ 77 คณะกรรมการอ านวยการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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          ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการ
อ านวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาในการประชุมคราวถดัไป 
 
 

ในการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
อ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการ
อ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
ในการประชุมคราวถดัไปทราบ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  65.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
อ านวยการ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้
ด  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งใน
ขอ้ต่อไปน้ี 
          (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
สะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเกบ็รักษาเงิน 
         (2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง 
ๆ ของสหกรณ์ 
         (3) ควบคุม ก ากบั ดูแลเก็บรักษาเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้
อยูใ่นสภาพอนัดีปลอดภยั และพร้อมท่ีจะน ามาให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
          (4) ควบคุม ก ากบั ดูแลการจดัท างบการเงิน 
และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
           (5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการใน
การปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
            (6) เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ ต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
          (7) จดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี
ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมติั และแจง้ท่ีประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบ 

ข้อ 78 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
อ านวยการ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็น 
ผูด้  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ มติ และค าสัง่ ของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
          (1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
          (2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
           (3)  ควบคุมดูแล เก็บ รักษา เอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมท่ี
จะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 
          (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ
ในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
         (5)  ควบคุมดูแลการจัดท างบการเ งิน
ประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 
         (6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

ข้อ 78 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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          (8) ด าเนินการอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

 
 

พิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมติั 
         (7) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 
           (8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  66.  คณะกรรมการเงนิกู้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
เป็นคณะกรรมการเงินกูแ้ต่ละประเภทจ านวนไม่
เกินประเภทละหา้คน โดยใหมี้ต าแหน่งประธาน
กรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกนั้น
เป็นกรรมการ 
         คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งได้
เท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
        ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ี
มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึง
คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้
หรือผูท่ี้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้
นดัเรียกประชุมได ้
       ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ตอ้งมี
คณะกรรมการเงินกูม้าประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการเงินกูท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
       ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาในการ
ประชุมคราวถดัไป 
 

ข้อ 79  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการเงินกู้แต่ละ
ประเภทจ านวนประเภทละห้าคน โดยให้มี
ต า แหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและ
เลขานุการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่ง
ได้เ ท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกัน
ตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนั
เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธาน
กรรมการเงินกูห้รือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการเงินกู้ทั้ งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการ
เงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 
 
 
 

 

ข้อ 79 คณะกรรมการเงนิกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  67.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้ ให้
คณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์รวมทั้งขอ้
ต่อไปน้ี 
       (1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
       (2) ตรวจสอบควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือ
เห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง
กต็อ้งก าหนดใหผู้กู้ ้จดัการแกไ้ขใหคื้นดี 
       (3) ดูแล และติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผู ้
กูใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
       (4) สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ใน
กรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ี
เงินกู ้ หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  เพ่ือเสนอ
ความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่น
ผนั  หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือเสนอใหส้มาชิกออก
จากสหกรณ์ 
 
 
 

ข้อ 80 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
คณะกรรมการเ งินกู้มีอ  านาจหน้า ท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมติัการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์  รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้อง
สมาชิกใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ใหเ้งินกู้
นั้น 

(2)  ตรวจสอบและควบคุมให้
เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู ้กู ้
จดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ี
ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา 

(4) รายงานและสอบสวน
เบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ ้
ขอผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้หรือ
ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพ่ือเสนอ
ความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ผอ่นผนัหรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวน
ลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ หรือ
พิจารณาวา่ตกเป็นผูผ้ิดนดัช าระหน้ีตามขอ้ 69 
(6) โดยจะตอ้งรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 

ข้อ 80 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเงนิกู้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 68.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งกรรมการ
ด าเนินการจ านวนไม่เกินหา้คนเป็นคณะกรรมการ
ศึกษา และประชาสมัพนัธ์ โดยใหมี้ต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
      คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ใหอ้ยู่
ในต าแหน่งไดเ้ท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ข้อ 81 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสมัพนัธ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการ จ านวนหา้คน โดยใหมี้ต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคน
หน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าท่ี

ข้อ 81 คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์นั้น 
      ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 
ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการ
ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และให้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  หรือผู ้
ท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์นดัเรียกประชุมได ้
       ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
       ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  
รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 

ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์นั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ 
แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็น
อยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์หรือเลขานุการนดัเรียกประชุม
ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา
และประชาสมัพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  69.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์ มีอ  านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของ
สหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
       (1) ใหก้ารศึกษาและฝึกอบรมสมาชิก 
กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ และ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
สหกรณ์อยา่งมีประสิทธิผล 
       (2) ใหก้ารศึกษาและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก
ถึงวิธีการออมทรัพยแ์ละการใชจ่้ายเงินอยา่ง
รอบคอบ การประกอบอาชีพ ตลอดจนวิชาการต่าง 
ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและบุคคล
ในครอบครัว 
        (3) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
ความรู้ เก่ียวกบัลกัษณะประโยชนร์วมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์แก่สมาชิกและประชาชนทัว่ไป 
       (4) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
            (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู ้ท่ีสนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลัก
วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
             (2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
ความรู้ เ ก่ียวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ ง
ผ ล ง า น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ ส ม า ชิ ก  แ ล ะ
บุคคลภายนอกรับทราบ 
             (3) ด าเนินการในการประชาสัมพนัธ์
และใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
             (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่
สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงิน

ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพนัธ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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       (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้น
การด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน และนอก
ประเทศ เพ่ือน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาใหบ้ริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 

อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อนัจะ
เป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
             ( 5)  ศึ ก ษ า แ ล ะ ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ว า ม
เคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน
ทั้ งในและนอกประเทศ เพ่ือน าตัวอย่างท่ีดีมา
เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามา
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
“ไม่มกี าหนดไว้” 

 
 

คณะอนุกรรมการ 
ข้อ 83 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสัง่
แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้
ปฏิบติัภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหนา้ท่ี
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เป็นท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการและใหถื้อวา่ท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคป์ระกอบ 
 

 
ข้อที่ 83  คณะอนุกรรมการ 
ก าหนดใหม่  ตามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 69/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให้
คณะกรรมการด า เ นินการแ ต่งตั้ งกรรมการ
ด าเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
จ านวน 5 คน โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการ
คนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้ น เ ป็น
อนุกรรมการ 
          คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา 
คณะอนุกรรมการได ้
          คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงให้
อยู่ ในต า แห น่ง ได้ เ ท่ า กับก า หนด เ วล าของ 
คณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงนั้น 

ข้อ 84 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ งกรรมการ
ด าเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงจ านวนห้าคน  โดยมีต าแหน่งประธาน
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ค นห น่ึ ง แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร
อนุกรรมการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ซ่ึ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น 

ข้อ 84 คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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           ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุม
กนั เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธาน
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง หรือเลขานุการนดั
เรียกประชุมได ้    
         ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม   
     ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ
บ ริหารความ เ ส่ี ยง  ให้ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการประชุมคราวถดัไปทราบและ
พิจารณา 
 

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการ
ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อยและ
ใหป้ระธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ตอ้งมีอนุกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ใหเ้สนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบและพิจารณา 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 69/2 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ใหค้ณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินการตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสัง่ของ
สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
          (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบาย
การบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเส่ียง
ประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ การ
ลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบติัการและดา้นอ่ืน ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการอนุมติั 
               (2) มีอ  านาจตดัสินใจในการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบ ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
              (3) ประเมิน ติดตาม ก ากบัดูแล และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกบัการ
บริหาร ความเส่ียงเพ่ือใหก้ระบวนการบริหารความ
เส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             (4) รายงานแผนการด าเนินงานท่ีควร

ข้อ 85 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงมีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมทั้ งในข้อ
ต่อไปน้ี 

(1)  ศึกษา วิ เคราะห์  และก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการด า เ นินการ พิจารณา  โดย
ครอบคลุมถึง ความเส่ียงประเภทต่าง ๆ เช่น 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ การลงทุน สภาพคล่อง 
ปฏิบติัการและดา้นอ่ืน ๆ ให้สอดคลอ้งกับกล
ยทุธ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมติั 

( 2)  มี อ  า น า จ ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม ก ากบัดูแล และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียงเพ่ือให้กระบวนการบริหาร
ความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อ 85 อ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมี
นยัส าคญัใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
         (5) ก ากบัดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียง 
        (6) รายงานผลการปฏิบติังานให้
คณะกรรมการด าเนินการและต่อท่ีประชุมใหญ่
ทราบโดย แสดงรายละเอียดในรายงานประจ าปี 
         (7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 

(4) รายงานแผนด าเนินงานท่ีควร
ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาท่ีมี
นยัส าคญัใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(5)  ก ากับดูแลเ ร่ืองธรรมาภิบาล
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

(6)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด าเนินการและต่อท่ีประชุมใหญ่
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจ าปี 

( 7)  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อ่ื น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 69/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็น คณะอนุกรรมการการลงทุนจ านวน 
5 คน และตอ้งไม่มีกรรมการด าเนินการท่ีเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น
อนุกรรมการดว้ย โดยใหมี้ต าแหน่งประธาน
กรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกนั้น
เป็นอนุกรรมการ 
    คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา 
คณะอนุกรรมการได ้
    คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้ท่ากบั ก าหนดเวลาของคณะกรรมการ 
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
    ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุม
กนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกนั เดือน
ละหน่ึงค ร้ั ง เ ป็นอย่ า งน้อยและให้ประธาน
อนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้
    ในการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ตอ้งมีอนุกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึง ของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องคป์ระชุม 

ข้อ 86 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน
จ านวนหา้คน  และตอ้งไม่มีกรรมการ
ด าเนินการท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงเป็นอนุกรรมการดว้ย โดยมีต าแหน่ง
ประธานอนุกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการ
อนุกรรมการคนหน่ึง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอ้ยู่ใน
ต า แ ห น่ ง ไ ด้ เ ท่ า กั บ ก า ห น ด เ ว ล า ข อ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ซ่ึ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน
ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการ
ประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อยและ
ให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ตอ้งมีอนุกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ข้อ 86 คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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    ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ
การลงทุนให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ใน
การประชุมคราวถดัไปทราบและพิจารณา 
 

ก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของ
คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหเ้สนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบและพิจารณา 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 69/4 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ใหค้ณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ านาจและ 
หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
รวมทั้ง ในขอ้ต่อไปน้ี 
         (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบาย
และแผนเก่ียวกบัการลงทุนประจ าปีให้สอดคลอ้ง
กับ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียงโดยรวม 
และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพ่ือ
เสนอใหท่ี้ประชุม ใหญ่อนุมติั 
          (2) พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนและ
แผนจดัการการลงทุน ภายใตข้อบเขตท่ี
คณะกรรมการ ด าเนินการก าหนด 
          (3) ประเมิน ติดตาม และก ากบัดูแล
ผลประโยชนจ์ากการลงทุน และจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
          (4) ก ากบัดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกบั
การลงทุน 
          (5) รายงานผลการปฏิบติังานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบและรายงานผลการ 
ปฏิบติังานใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบในรายงาน
ประจ าปี 
                (6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมาย 
 
 

ข้อ 87 อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ใหค้ณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ านาจ
และหนา้ท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ศึกษา วิ เคราะห์  และก าหนด
นโยบายและแผนเก่ียวกบัการลงทุนประจ าปีให้
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง
โดยรวม และเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 

(2) พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุน
และแผนการจดัการการลงทุน ภายใตข้อบเขตท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม ก ากบัดูแล
ผลประโยชนจ์ากการลงทุน และจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

(4)  ก ากับดูแลเ ร่ืองธรรมาภิบาล
เก่ียวกบัการลงทุน 

(5) รายงานผลการปฏิบติังานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบและรายงานผล
การปฏิบติังานในท่ีประชุมใหญ่ทราบใน
รายงานประจ าปี 

(6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
 
 
 
 

ข้อ 87 อ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการลงทุน 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  10 

การประชุมและรายงานการประชุม 
ข้อ  73.  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ 
หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมอ่ืนใด ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี
ประชุม ถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม 
ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึง
ข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 
        ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ใหน้ าความใน
วรรคหน่ึงมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 
 
 
 

 
ประธานในที่ประชุม 

ข้อ 88  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่
หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
ดว้ย ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
คนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือ
คณะอ นุกร รมกา ร  เ ช่ น  คณะกรรมกา ร
อ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้ท่ี
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง เป็นประธานใน
ท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่
ไดมี้มติถอดถอน คณะกรรมการด าเนินการทั้ง
คณะหรือต าแหน่งประธานกรรมการ ใหผู้ต้รวจ
สอบกิจการเป็นประธานในท่ีประชุม  
 

 
 
ข้อ 88 ประธานในที่ประชุม 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  74.  การออกเสียง สมาชิก กรรมการด าเนินการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน กรรมการอ่ืน 
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน แลว้แต่กรณีไดค้นละหน่ึงเสียงและจะ
มอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
        ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในการ
ประชุมวินิจฉยัเร่ืองใด ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ือง

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 89 การออกเสียง สมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียง
หน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม
ใหญ่ สมาชิกจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออก
เสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น 
ผูใ้ดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ั้นจะ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้

ข้อ 89 การออกเสียง  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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นั้นไม่ได ้และท่ีประชุมอาจเชิญผูน้ั้นออกจากท่ี
ประชุมจนกวา่จะพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสร็จ
ได ้

  
 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  75.  การวนิิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้ าหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การวินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ 
ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ใหถื้อคะแนน
เสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
ขาด เวน้แต่กรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง
ในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
       (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
       (2) การควบสหกรณ์ 
       (3) การแยกสหกรณ์ 
       (4) การเลิกสหกรณ์ 
 
 

ข้อ 90 การวนิิจฉัยปัญหา การวินิจฉยัปัญหาต่าง 
ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
         (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
         (2) การควบสหกรณ์ 
         (3) การแยกสหกรณ์ 
         (4) การเลิกสหกรณ์ 

    การอ่ืนใดท่ีข้อบังคับน้ีก าหนดการ
ลงคะแนนเสียงไวเ้ป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบติั
เป็นไปตามขอ้ก าหนดนั้น 

ถา้ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น 
ผูใ้ดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ั้นจะ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้

 

ข้อ 90 การวนิิจฉัยปัญหา  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ  76.  รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ 
หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานนั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลง
ลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยั
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานใน
ท่ีประชุมกบัเลขานุการหรือกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานแลว้แต่
กรณีอีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญั 

รายงานการประชุม 
ข้อ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้
ประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้ งบันทึกเร่ืองท่ี
พิจารณาวินิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม 
และให้ประธานในท่ีประชุมกบัเลขานุการ หรือ
กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ แลว้แต่กรณี  อีก
คนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 

 
ข้อ 91 รายงานการประชุม 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัท าให้แลว้เสร็จภายในไม่เกิน
สามสิบวนั 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด  11 

ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ข้อ  77.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม เพ่ือแต่งตั้งเป็น
ผูจ้ดัการในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งท าหนงัสือ
สญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 
       ในการแต่งตั้ง หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้งให้
ผูจ้ดัการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงั
ก าหนดไวใ้นขอ้ 78 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนด
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือก สอบ
คดัเลือก การแต่งตั้ง การจา้ง การก าหนดเงินเดือน 
การใหส้วสัดิการของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
       ใหน้ าความตามขอ้บงัคบั ขอ้ 55  มาใชบ้งัคบั
กบับุคคลท่ีจะเป็นหรือท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการโดย
อนุโลม 

 

หมวด  9 
ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้ง
หรือจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ โดยตอ้งไม่
เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 69 (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ 
(13) หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจา้ง
ผูจ้ดัการตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็น
หลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียก
ใหมี้หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

ในการแต่งตั้ง หรือจา้งผูจ้ดัการ ตอ้ง
ให้ผู ้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีดังก าหนดไวใ้นข้อ 94 เป็นลายลักษณ์
อกัษร 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
ก าหนดระ เ บียบของสหกรณ์ เ ก่ียวกับการ
คดัเลือกหรือสอบคดัเลือก การแต่งตั้ง คุณสมบติั 
หรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้
สวสัดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของ
ผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้ง
ผู้จดัการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  78/1  การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ 
สหกรณ์อาจจา้งผูจ้ดัการ โดยก าหนดระยะเวลา
หรือไม่ก าหนดระยะเวลากไ็ด ้
 

ข้อ 93 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจ
จา้งผูจ้ดัการไดส้องวิธี คือ มีก าหนดระยะเวลา
จา้งหรือไม่มีก าหนดระยะเวลาจา้งกไ็ด ้

 

ข้อ 93 การด ารงต าแหน่งผู้จดัการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  78.  อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของ
ผู้จดัการ ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการทัว่ไป และ
รับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของ
สหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็น
การถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
      (2) ควบคุมใหมี้การเกบ็เงินค่าหุน้รายเดือน แจง้
ยอดจ านวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้และส่งเสริมการถือ
หุน้ในสหกรณ์ 
      (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
ฝากเงินในสหกรณ์ 
      (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้
จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกูแ้ละด าเนินการอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองการใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
      (5) จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้แ้ก่
สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลพร้อมกบัแจง้ให้
สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
       (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของ
สหกรณ์ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดในระเบียบ
รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดา
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังาน
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง
เรียบร้อย 
      (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับเงิน 
เรียกใบรับเงิน หรือมีใบส าคญัจ่ายเงินโดยครบถว้น 

ข้อ 94 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการ
ประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
          (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้
เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
         (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชกัชวนการถือหุน้ในสหกรณ์ 
         (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริม
การรับฝากเงินของสหกรณ์ 
         (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่าย
เงินกู ้จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกูใ้หเ้ป็นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ 
         (5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวั
เก่ียวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู ้ทุกหกเดือน   
พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
         (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์
ตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงก าหนดหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติังาน
ของบรรดาเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู ้บั ง คับบัญช า และ รั บผิ ด ช อบ ดู แ ล ก า ร
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นใหเ้ป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย 
           (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบ
รับ เ รียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของ

ข้อ 94 อ านาจหน้าที่และความ
รับผดิชอบของผู้จดัการ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ 
ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบส าคญัและเอกสาร
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้นและเกบ็
รักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
      (8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั 
      (9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดั
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน 
      (10) รับผิดชอบจดัท างบการเงิน และรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินการของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
       (11) เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
เวน้แต่ในกรณีซ่ึงในท่ีประชุมนั้น มิใหเ้ขา้ร่วม
ประชุม 
       (12) ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
        (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์
ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
        (14) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
        (15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ 
ต่อทางราชการตามแบบ และระยะเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนด 

(16) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 

สหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบส าคญัและ
เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น 
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
           (8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชี 
และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
            (9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการ
นัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
          (10) รับผิดชอบจดัท างบการเงินประจ าปี
และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
           (11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่
อนุมติั 
          (12) จดัท าแผนปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ให้สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ 
          (13) เข้า ร่วมประชุมและช้ีแจงในการ
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึง
ท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
          (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณ
ของสหกรณ์ 
             (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ 
สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
             (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือน
ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
             (17) เสนอรายการหรือรายงานของ
สหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา
ท่ีทางราชการก าหนด 
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             (18) ค ้ าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้ืมจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค ้ า
ประกนัในฐานะส่วนตวั 
              (19) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควร
กระท าเพ่ือใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  78/2  การพ้นจากต าแหน่งผู้จดัการ ผูจ้ดัการ
สหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
       (1) ตาย 
       (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนงัสือ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
      (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบสหกรณ์หรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
 
      (4) อายคุรบ 60 ปี หรือครบก าหนดตามสญัญา
จา้ง 
      (5) ถูกเลิกจา้ง 
      (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมี
พฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่ได้
กระท าการหรือละเวน้กระท าการใด ๆ อนัอาจท า
ใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 

ข้อ  95  การพ้นจากต าแหน่งของผู้ จัดการ 
ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ย
เหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
       (1) ตาย 
       (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
       (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
       (4) ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

(5) ถูกเลิกจา้ง 
       (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี
พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระท าการหรือละเวน้การกระท าการใด ๆ อนั
อาจท าให้ เ กิดความไม่สงบเ รียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 

ข้อ 95 การพ้นจากต าแหน่งของ
ผู้จดัการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และปรับปรุง
ขอ้ความใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
การบริหารงานของสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  78/3  การลาออก ใหผู้จ้ดัการยื่นหนงัสือถึง
สหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
และใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณา การ
ลาออก การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการกระท าได้
ไม่เกินหกสิบวนั 
 

ข้อ 96 การลาออกจากต าแหน่งผู้ จัดการ  ให้
ผูจ้ดัการยื่นหนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออก
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั และใหเ้ลขานุการน าเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น  
 

ข้อ 96 การลาออกจากต าแหน่ง
ผู้จดัการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  78/4  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้
กรรมการด าเนินการ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้ง
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายงานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการใหก้รรมการคนใด
คนหน่ึงตามแต่เห็นสมควร 
 

ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้
กรรมการด าเนินการ ภายในหา้ปี นบัแต่วนัท่ีจด
ทะเบียนสหกรณ์ ถา้สหกรณ์ยงัมิไดมี้การจดัจา้ง
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะ   
จะจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืนดว้ย
ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการด าเนินการ
มอบหมาย ในหน้า ท่ีผู ้จัดการให้กรรมการ
ด าเนินการคนใดคนหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

ข้อ 97 การมอบหมายงานใน
หน้าที่ผู้จดัการให้กรรมการ
ด าเนินการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 79. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถา้
ต าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลงและยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ด
ด ารงต าแหน่งแทน  หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  
หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็น
ผูรั้กษาการแทน 
 

ข้อ 98 การแต่งตั้งผู้ รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้
ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้
ผูใ้ดด ารงต าแหน่งแทน หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นคร้ังคราว ให้
รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หน้าท่ี
ของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด า เนินการ
มอบหมายเป็นผูรั้กษาการแทน 

ข้อ 98 การแต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนผู้จดัการ   
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 80. การเปลีย่นผู้จดัการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน
ผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทาง
บญัชีและการเงิน  กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   
ตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะ
อนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 

ข้อ 99 การเปลี่ยนผู้ จัดการ  ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐาน
ทางบญัชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสิ์นและ
หน้ีสิน   ตลอดจนจดัท างบการเงิน ของสหกรณ์
เพ่ือทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 

ข้อ 99 การเปลีย่นผู้จดัการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 81. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์    นอกจากต าแหน่ง
ผูจ้ดัการแลว้  สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้ง 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบติังานใน
สหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้ 65 (1)(2) (3) (4) หรือเป็นท่ีปรึกษาหรือผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ทั้งน้ี ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ 100 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่ง
ผูจ้ ัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ ง
เจา้หนา้ท่ีอ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบติังานใน
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
ตอ้งห้ามตามขอ้ 69 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นท่ี
ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 100 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
หมวด 9 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
“ไม่มกี าหนดไว้” 

 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 101 ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจ
เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา
ของสหกรณ์ เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการ
ด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ท่ี มี ช่ื อ เ รี ย ก เ ป็นอย่ า ง อ่ื น  ขอ ง
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็น ท่ีปรึกษาซ่ึงจะตอ้งไดรั้บให้
อยูภ่ายใตง้บประมาณรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัต่อท่ี
ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีและเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบเป็น
รายบุคคล 
 

 
 
ข้อ 101 ที่ปรึกษา  
ก าหนดใหม่ ตามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
 
ข้อ 70.  ผู้ ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุความรู้
ความสามารถในด้านการเ งิน การบัญชี  การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติ
เป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รวมทั้ งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์โดยมีจ านวน 3 คน   
           คณะผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งมีอยา่งนอ้ย
หน่ึงคนเป็นผูมี้วฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ ใหมี้ประธานคณะหน่ึงคน มีหนา้ท่ี
ควบคุมดูแล การปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู ้ท่ีมีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี  
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบติั
เป็นผูผ้่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ รวมทั้ งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ จ านวนสามคน หรือคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการจ านวนสามคนต่อคณะ หรือ
หน่ึงนิติบุคคล 
              กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการ ให้มี
ประธานคณะหน่ึงคน มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ

 
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 



  71 

 

ในการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศช่ือ
ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่
ทราบดว้ย 

กิจการ และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรใหส้มาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่ และให้
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
ผู ้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และ
พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด เ พ่ือน า เสนอช่ือผู ้ท่ีผ่านการ
คัด เ ลือกเสนอให้ ท่ีประชุมใหญ่เ ลือกตั้ งตาม
ประกาศ โดยผู ้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่
ดว้ย และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธาน
ออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี ใหผู้ ้
ท่ีได้รับเลือกตั้ งล  าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน 2 คน 
       กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดตอ้งขาด
จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้ 70/3 (2) (3) 
(4) หรือ (5) ใหผู้ต้รวจสอบกิจการส ารองเขา้ปฏิบติั
หนา้ท่ีไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผูซ่ึ้งตน
แทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบ
กิจการใหม่ 
 
 

ข้อ 103 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ให้สมาชิกทราบก่อนวนัประชุมใหญ่ และให้
ประกาศรับสมคัรบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
ผูต้รวจสอบกิจการก่อนวนัประชุมใหญ่ และ
พิจ า รณาคัด เ ลื อกผู ้ต รวจสอบ กิจการ ท่ี มี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  เพ่ือน าเสนอช่ือผู ้
ท่ีผ่ านการคัด เ ลือกเสนอให้ ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้ งตามประกาศ โดยผูส้มัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการตอ้งแสดงตนต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ด้วย และให้ผูท่ี้ได้รับเลือกตั้ ง
คะแนนสูงสุดเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี ให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ส ารอง จ านวนสองคน หรือ จ านวนสองคนต่อ
คณะ หรือ หน่ึงนิติบุคคล 

กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดตอ้ง
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้ 105 
(2) (3) (4) หรือ (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการ
ส ารองเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ี
เหลืออยู่ของผูซ่ึ้งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 103 ขั้นตอนและวธีิการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/2  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลา 
2 ปีบญัชีสหกรณ์ เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มี
การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ต่อไปจนกว่าท่ี
ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการคน
ใหม่ 

 ผู ้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่
อีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
    กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็น

ผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระให้เล่ือนผูไ้ดรั้บ
การเลือกตั้ งส ารองล าดับถดัลงไปด ารงต าแหน่ง
แทนของผูต้รวจสอบกิจการท่ีขาดจากการเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ หากไม่มีส ารองให้
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู ้
ตรวจสอบกิจการใหม่ ในคราวประชุมใหญ่คร้ัง
แรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการ
เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารง
ต าแหน่งของผู ้แทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตนมาด ารง
ต าแหน่ง 
                  กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหนา้ท่ีจน
ครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้  แต่สหกรณ์ยงัไม่
สามารถจดัประชุมใหญ่ไดต้ามกฎหมาย ใหผู้ต้รวจ
สอบกิจการยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งน าเสนอรายงาน ผล
การตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่ หนา้ท่ีของผู ้
ตรวจสอบกิจการจะส้ินสุดลงเม่ือไดเ้สนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่แลว้    

 

 

 

 

ข้อ 104 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลา 
2  ปีบญัชีสหกรณ์ เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่
มีการเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ต่อไป
จนกว่าท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่ 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจจะไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่อีกได้
แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั   
           กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็น
ผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้ งผู ้
ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่
คร้ังแรกหลงัจากผูต้รวจสอบกิจการคนนั้นขาด
จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ และนับวาระ
การด ารงต าแหน่งของผูแ้ทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตน
มาด ารงต าแหน่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 104 การด ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/3 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ  
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือ
ยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการด าเนินการและให้มีผลวนัท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
  (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
   ( 5 )  อ ธิบ ดีกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
 
 
 

ข้อ 105 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเ ป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
              (1) พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
              (2) ตาย 
              (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเ ป็น
หนงัสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการ
และใหมี้ผลวนัท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ 
               (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอนผู ้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้ ง
คณะหรือรายบุคคล   
           ( 5 )  อ ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ว ินิจฉ ัย ว ่า ข าดค ุณสมบตั ิ หรือม ีล กัษณะ
ตอ้งห ้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด   
 

ข้อ 105 การขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/4 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ     
 ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี คือ 
        (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี 
ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและขอ้เท็จจริง
ของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
       (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ทั้ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ 

ข้อ 106 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกจิการ  
ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งดา้นการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และดา้น
ปฏิบติัการ ในการด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทั้ง การ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์ 
และการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  
          (1) ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึก
บญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
         (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะใน

ข้อ 106 อ านาจหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกจิการ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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       (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั 
      (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และ
การใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สหกรณ์ 
      (5) ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ตลอดจน
ค าสัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
       (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน  ๆ
เพ่ือใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
          การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตามแนว
ปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ก าหนด 
 
 

การปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบียบของสหกรณ์ 
          (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ขอ้บงัคบั และระเบียบของ
สหกรณ์ รวมทั้ งค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ส านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์ ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
         (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการ
ใช้ท รัพย์สินของสหกรณ์  เ พ่ื อให้การ ใช้
ทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า   
          (5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีไดรั้บ
แจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวดั ส านักงาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี 
         (6) ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดา้น ใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ีดว้ย 
                 (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปิดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
ค าสั่ง ระเบียบ ค าแนะน า แนวปฏิบัติท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตรวจสอบการจดัท า
รายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบถว้น
และไดเ้ปิดเผยใหส้มาชิกไดรั้บทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน รวมทั้ งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงาน
ทางการเงินตามแบบและรายการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
            (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
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ยุทธ์ด้านการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเ ส่ียง และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการก าหนด
นโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความ
เส่ียง เช่น ความเส่ียงดา้นสินเช่ือความเส่ียงดา้น
การลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความ
เส่ียงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การ
บริหารความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้
              (6.3) ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเช่ือ 
ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการใหสิ้นเช่ือ
ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย
ดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้สามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกหน้ี
ไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนดในสัญญา 
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบติัการ
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือและหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
              (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการ
ลงทุน ให้คณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการ
ก าหนดนโยบายดา้นการลงทุน การลงทุนของ
สหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายท่ีก าหนดและ
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และไดด้ าเนินการ
ภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง 
                (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพ
คล่อง ใหค้ณะผูต้รวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ
ก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการ
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความ
บกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
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การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง การฝ่าฝืนระเบียบค าสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ คณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้งเปิดเผยไว้
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและน าเสนอ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
และท่ีประชุมใหญ่ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/5 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ต้รวจ
สอบกิจการมีหนา้ท่ีรายงานผลการตรวจสอบ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรประจ าเดือนและประจ าปี เพ่ือ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอ้สงัเกต
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์และเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแจง้ผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนท่ีผา่นมา เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพ่ือ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 
   กรณีพบวา่มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์
มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ 
ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสัง่ของ
สหกรณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิก
หรือสหกรณ์อยา่งร้ายแรง ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบ
กิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทนัทีเพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ข และใหจ้ดัส่งส าเนารายงาน
ดงักล่าวต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัโดยเร็ว 
     ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการ
ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้สงัเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
ขอ้สงัเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการดว้ย 
 

ข้อ 107 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการมีหน้าท่ีรายงานผลการ
ตรวจสอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรประจ าเดือนและ
ประจ าปี  เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้ ง
ขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแจ้งผล
การตรวจสอบประจ าเดือนท่ีผ่านมา เข้าร่วม
ประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์
มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ 
ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ ง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสั่งของ
สหกรณ์ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิก
หรือสหกรณ์อย่ างร้ ายแรง ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส าเนา
รายงานดงักล่าวต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
และส านกังานสหกรณ์จงัหวดัโดยเร็ว 

ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ขอ้สังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการดว้ย 

 
 

 

ข้อ 107 การรายงานผลการ
ตรวจสอบ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/6 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู ้
ตรวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบติังานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหาย
ใหแ้ก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ
โดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
       การพิจารณาความรับผดิของผูต้รวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 108 ความรับผิดของผู้ ตรวจสอบกิจการ 
กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบติัหรือละเวน้ การ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้า ท่ี  หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย ผูต้รวจสอบกิจการ
ตอ้งรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
หรือหากตรวจพบขอ้บกพร่องของสหกรณ์ตอ้ง
แจง้ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว 
และผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้
นั้น 
          การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบ
กิจการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 
 

ข้อ 108 ความรับผดิของผู้
ตรวจสอบกจิการ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ 70/7 ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกจิการ 
ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
      (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
      (2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ลม้ละลายทุจริต 
      (3) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจาก
ราชการ องคก์ารหรือหน่วงงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
       (5) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อ่ืน 
       (6) เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือ
ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉยั
เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือขาด
จากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 

“ไม่มกี าหนดไว้” 
 

ตดัออก 
เน่ืองจากได้มกี าหนดไว้ใน ข้อ 
102  
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           (7) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอน
ออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
           (8) เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกใหอ้อกจากต าแหน่ง
ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์
อ่ืนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี  
            (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของ
กรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
            (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ได้
พน้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
บญัชีของสหกรณ์ 
            (11) เป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
หรือบุคคลท่ีอยูใ่นสงักดันิติบุคคลท่ีรับราย
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น เวน้แต่ได้
พน้จากการเป็นผูส้อบบญัชี หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี
หรือลาออกจากนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบญัชี
สหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 
            (12) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสัง่พกั หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
            (13) เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพกั หรือขีดช่ือ

ออกจากทะเบียนรายช่ือผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  70/8 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 
ดงันี ้
  (1) อ านวยความสะดวก ใหค้วามร่วมมือ
แก่ผูต้รวจสอบกิจการ ในการให้ค าช้ีแจง ตอบขอ้
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้ งจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ 
เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบกิจการ 
 (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้
ผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 109  สหกรณ์มหีน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกจิการ
ดงันี ้
            ( 1 )  อ  านวยความสะดวก ให้ความ
ร่วมมือแก่ผู ้ตรวจสอบกิจการ ในการให ้ค า
ชี้ แ จ งตอบข อ้ซ ักถ ามต ่า ง  ๆ  พร ้อมทั้ง
จ ดั เ ต ร ี ย ม ข อ้ ม ูล  เ อ ก ส า ร ห ล กั ฐ า น
ประกอบการบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 109  สหกรณ์มหีน้าที่ต่อผู้
ตรวจสอบกจิการ  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ประจ าเดือน และจดัท าหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบ
กิจการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด˚าเนินการ
สหกรณ์ ทุกคร้ัง 
 (3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจการ ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้งตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

             (2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ให้ผู ้ต ร ว จสอบ กิ จก า ร ร า ย ง านผลการ
ตรวจสอบกิจการประจ าเดือนและจัดท า
หนังสือเชิญให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุก
คร้ัง  
             (3) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพ่ือให้             
การด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคับ
ของสหกรณ์ 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ขอ้ 70/9 ผูต้รวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบติัตน  
ในการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 ดงัน้ี 
         (1) ความซ่ือสัตย ์ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้งส
รางความเช่ือมัน่ให้เกิดความไวว้างใจ และท าให้
สมาชิกยอมรับและเช่ือวา่ รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการน่าเช่ือถือ โดยผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้ง  
    (1.1)  ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความ
ซ่ือสตัย ์ ขยนัหมัน่เพียรและมีส านึกรับผิดชอบ 
    (1.2) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยขอ้มูลตามท่ี ระเบียบน้ี
ก าหนด 
   (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรม
ท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือการกระท าท่ีอาจเส่ือมเสีย 
ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
   (1.4)  ให้การสนบัสนุนวตัถุประสงค์ใน
การด าเนินการของสหกรณ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
        (2) ความเท่ียงธรรม ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้ง
แสดงความเท่ียงธรรมในการตรวจสอบกิจการ ของ
สหกร ณ์  โดยการรวบรวมประ เ มินผลการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เป็นกลาง ไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยใหเ้กิดอคติ หรือ
ไม่ใหบุ้คคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจในการ

“ไม่มีก าหนดไว้” 
 

ตดัออก 
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ประเมินผล การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดย
ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้ง 
    (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
ความสัมพันธ์ท่ีบั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการ
ประเมิน อย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง รวมไปถึงการ
กระท าหรือมีความสัมพนัธ์ท่ีขดัต่อผลประโยชน์
ของสหกรณ์ดว้ย 
    (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับส่ิงตอบแทนใด 
ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
พึงไดต้ามขอ้ตกลงท่ีท าไวก้บัสหกรณ์ 
    (2.3) เปิดเผยความจริงทั้ งหมดท่ีทราบ 
ซ่ึงหากละเวน้ไม่เปิดเผยแลว้อาจท าให้รายงาน ผล
การตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 
         (3) การรักษาความลบั ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าท่ี ท่ี
ก าหนด  เวน้แต่กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน
โดยผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้ง 
    (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้อง
ขอ้มูลท่ีไดม้าระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี 
    ( 3 . 2 )  ไ ม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ม า เ พ่ื อ
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด ท่ีขัดต่อ
กฎหมายหรือ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
        (4) ผูต้รวจสอบกิจการจะตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ
และประสบการณ์ท่ีจ า เ ป็นในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบกิจการ  โดยตอ้งพฒันาความรู้  ทกัษะ  
ความช านาญของตนอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อ  85.  การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ 
สหกรณ์อาจแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั
ไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมา
ประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใช้ข้อบงัคบันั้นต่อนาย

หมวด  11 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ 

ข้อ 110 การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ จะกระท า
ไดก้แ็ต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
               (1)  ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแ้จง้
ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ 

 
 
ข้อ 110 การแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อบังคับ ใชต้ามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ลงมติ เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัแลว้จึงมีผลใชบ้งัคบัได ้

 การเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา

แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั จะกระท าได้

ต่อเม่ือได้รับแจ้งข้อความท่ีเสนอให้พิจารณานั้น

โดยเต็มส านวนไปใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ พร้อม

กบัหนงัสือแจง้นดัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั 

 
 

              (2) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอ
วาระแก้ไขเ พ่ิมเ ติมข้อบังคับได้ เ ม่ือมีการ
พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้ นในท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบันั้น ให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการ
ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในขณะนั้น  
                 กรณีท่ีสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้
ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่า  
หน่ึงร้อยคนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่
ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
ก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีขอแก้ไข
เพ่ิมเติมนั้นพร้อมดว้ยเหตุผล 
                  (3) การพิจารณาวาระการแก้ไข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกทั้ งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคน แลว้แต่กรณี 
                (4) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนแลว้ หากยงัไม่ไดก้ าหนดระเบียบ 
หรือค าสั่งให้สอดคลอ้งกัน ก็ให้น าความท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัแลว้นั้นมาบงัคบัใช ้และ
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
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หมวด  12 
บทเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  82.  ระเบียบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
      (1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
      (2) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้ืมเงิน 
      (3) ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู ้

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 111 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่ง
ข้อบังคับ น้ี  และเ พ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก
จากสมาชิกสหกรณ์ 

 
 
ข้อ 111 ระเบียบของสหกรณ์  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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      (4) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
      (5) ระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
      (6) ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้สาธารณประโยชน ์
       (7) ระเบียบวา่ดว้ยพนกังานและลูกจา้ง 
       (8) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร เพ่ือสะดวกและในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ 
        ระเบียบตาม (1) และ (2)  ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ จึงจะใชบ้งัคบั
ได ้ส่วนระเบียบอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) เม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ใหส่้ง
ส าเนาให ้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 
 

  (2)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก
จากสหกรณ์อ่ืน 
                               (3) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                   (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ 
                               (5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สหกรณ์อ่ืน 
                  (6) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิก
ระหวา่งสหกรณ์ 
                              (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและ
เกบ็รักษาเงิน 
                             (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้า ท่ีและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
                           ( 9)  ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ ทุ น
สาธารณประโยชน ์
                         (10) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ี
ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

               (11) ระเบียบว่าดว้ยการตรวจสอบและ
แกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก 
                        (12) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เ พ่ือ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ 

ระเบียบใน (1) (2) (3) (5)  ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใชบ้งัคบัได ้ 

ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ ให้ส่งส าเนาให้กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์
ทราบภายในสามสิบวนั 
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ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  83.  การด าเนินคดเีกีย่วกบัความเสียหาย ใน
กรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก หรือ
เสียหายดว้ยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์
เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 82 (3) แต่มิไดรั้บช าระตามท่ี
เรียก คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือ
ฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ 112 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ใน
กรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์
เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 17 และขอ้ 111 (4) (5)  แต่
มิไดรั้บช าระตามเรียก คณะกรรมการด าเนินการ
ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุ
ความ 

ข้อ 112 การด าเนินคดเีกีย่วกบั
ความเสียหาย  
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  84.  การตคีวามในข้อบังคับ ในกรณีมีปัญหา
เก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใด ใหส้หกรณ์
ขอค าวินิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้
สหกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 
 

ข้อ 113 การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหา
เ ก่ียวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวิ นิจฉัย และให้
สหกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 
 

ข้อ 113 การตคีวามในข้อบังคับ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
“ไม่มกี าหนดไว้” 

 
ข้อ 114 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจ าหน่าย
อสงัหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่น
ขณะนั้นเป็นเอกฉนัท ์และตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญ่ตามความในวรรคแรก ใหถื้อเสียงขา้งมาก
ของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 

ข้อ 114 ทรัพย์สินของสหกรณ์ 
ก าหนดใหม่ ตามร่างขอ้บงัคบั
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  86.  การจ าหน่วยทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ 
เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิก และไดจ้ดัการช าระบญัชีโดย
จ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย และ
ช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้ 
ปรากฏวา่สหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด ใหผู้ ้
ช าระบญัชีจ่ายตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
     (1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่า
หุน้ท่ีช าระแลว้ 

ข้อ 115 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้อง
เลิก เม่ือสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระ
บญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ย
สหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จ
ส้ินแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่
เท่าใดใหผู้ช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกิน
มูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 

ข้อ 115 การจ าหน่ายทรัพย์สิน
เม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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     (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ แต่
ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
      (3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วน
ธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ในระหวา่งปี
ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั 
       เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ิน
ตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุน
รักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 24 (4) 
ในปีนั้น 
        ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกใหโ้อนใหแ้ก่
สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่
อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่
วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
 

(2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ 
แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

(3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 30 (2) 
เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือ

รวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงิน
ก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีท่ีเลิก
สหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลท่ี
ถอนไปตามขอ้ 30 (4) ในปีนั้น 

ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีก ให้โอน
ให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่ หรือดว้ย
ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
กรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสาม
เดือนนบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 

 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 
ข้อ  87.  ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ไิด้ก าหนดข้อความ
เร่ืองใดไว้  ใหส้หกรณ์น าบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าสัง่และ
ระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็น
ส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 
 

ข้อ 116 ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ไิด้ก าหนด
ข้อความเร่ืองใดไว้ ใหส้หกรณ์รับบทบญัญติั 
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
ตลอดจนค าสัง่ ระเบียบ หรือค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

ข้อ 116 ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ไิด้
ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้ 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 

ข้อบังคับฉบับที่ใช้ปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2565 เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ  88. ใหบ้รรดา ระเบียบ มติ หรือค าสัง่ท่ีใช้
บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัยงัคงใช้
บงัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
จนกวา่จะมีระเบียบ มติ หรือค าสัง่ท่ีออกตาม
ขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 117 นบัแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั ระเบียบ
ใดซ่ึงสหกรณ์ถือใชอ้ยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคับน้ีถือ
ใช้ และไม่ขดัหรือแยง้กบัข้อบังคับน้ีให้ถือใช้
ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนด
ระเบียบข้ึนถือใชใ้หม่ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 
ข้อ 117 บทเฉพาะกาล 
ใชต้ามร่างขอ้บงัคบัของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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        ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คงด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัเดิมของสหกรณ์ โดยใหถื้อวา่เป็นการ
ด ารงต าแหน่งในวาระแรก 
       ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการ ท่ียงัคงด ารง
ต าแหน่งตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเดิมของ
สหกรณ์ลาออกทั้งคณะหรือบางส่วนจนสหกรณ์ไม่
อาจด าเนินกิจการต่อไปได ้ใหน้ าขอ้ 54 มาใช้
บงัคบัโดยใหถื้อวา่กรรมการท่ีลาออกหรือพน้จาก
ต าแหน่ง เป็นการด ารงต าแหน่งในวาระแรก 

 
 
 
 
 

 


