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ข้อบังคับ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  

 

 
หมวด ๑ 

ช่ือ  ประเภท  และที่ต้ังส านกังาน 
 

 ขอ้  ๑. ช่ือ   ประเภท   ที่ต้ังส านักงาน   และตรา 
  ช่ือ  “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย จ ำกดั”  
   เขียนเป็นภำษำองักฤษว่ำ 
  “Thrift and Credit Cooperative League of Thai Public Health Limited”  
   ช่ือยอ่   “ชอ.สธ.”   หรือ   “TCCLOPH”  
  ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย ์
  ที่ต้ังส านักงาน(๑)  เลขที่  ๔๙  ซอยงำมวงศว์ำน ๖ แยก ๑๙  ต ำบล บำงเขน 
     อ  ำเภอ เมืองนนทบุรี   จงัหวดั นนทบุรี  ๑๑๐๐๐   
  ชุมนุมสหกรณ์อำจย้ำยส ำนักงำนหรือส ำนักงำนสำขำได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเห็นสมควร   โดยแจง้เป็นหนังสือให้นำยทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทรำบ และให้ด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปดว้ย 
 
  ตราของชุมนุมสหกรณ์ ตรำของชุมนุมสหกรณ์มีรูปลกัษณ์  ดงัน้ี 

 

 
 

 

เป็นภำพ เชือก ๒ เส้นพนักนัเป็นเกลียว ๕ เกลียววำงอยูภ่ำยในกำกบำทและกำกบำทถูกลอ้มดว้ยวงกลม  
ดำ้นในของขอบวงกลมดำ้นบนมีขอ้ควำมว่ำ “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย”์ ตำมแนวโคง้ ดำ้นในของขอบวงกลม
ดำ้นล่ำงมีขอ้ควำมว่ำ “สำธำรณสุขไทย จ ำกดั” ตำมแนวโคง้ 

(๑)  ท่ีตั้งส ำนกังำน แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
เน่ืองจำกยำ้ยสถำนท่ีตั้งส ำนกังำนใหม่ 



 

๒ 
 

ความหมาย  ของส่วนประกอบต่ำง ๆ ของตรำ ไดแ้ก่   
 เชือก ๒ เส้นพนักนัเป็นเกลียวจะมีควำมแข็งแรงมำกกว่ำเชือกเส้นเดียว หมำยถึงสหกรณ์ที่เกิดจำกกำร
รวมกนัของสมำชิก เพ่ือเพ่ิมควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจ   
 จ ำนวน ๕ เกลียว หมำยถึงกำรเป็นชุมนุมสหกรณ์ซ่ึงตอ้งมีสหกรณ์มำรวมกนัตั้งแต่ ๕ สหกรณ์ขึ้นไป  
ตำมมำตรำ ๑๐๑ ของ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒   
 กำกบำท  หมำยถึง  วงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข 
 ขอ้ควำม  คือ  ช่ือของชุมนุมสหกรณ ์

การก าหนดสีของตรา  อำจใชไ้ด ้ ๒  แบบ  คือแบบใชสี้เดียว  และแบบใชห้ลำยสี 
 แบบใชสี้เดียว จะเป็นลำยเส้นที่ใชสี้เดียวกนัทุกเส้นไม่ก ำหนดว่ำจะตอ้งเป็นสีใด 
 แบบใช้หลำยสี ก ำหนดให้พ้ืนกำกบำทเป็นสีเขียวสีพ้ืนภำยในวงกลมและสี เกลียวเชือกใช้สีขำว  
ขอ้ควำมช่ือชุมนุมสหกรณ์ใชสี้ฟ้ำ  เส้นวงกลมใชสี้ด ำ 

ขอ้  ๒. ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ชุมนุมสหกรณ์” หมำยควำมว่ำ   ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย จ ำกดั 
 “สมำชิก” และ “สหกรณ์สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สหกรณ์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข
ไทย จ ำกดั 
 “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขไทย จ ำกดั 
 “กรรมกำรด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย 
จ ำกดั 
 “ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข
ไทย จ ำกดั 
 “รองประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ รองประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขไทย จ ำกดั 

“คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขไทย จ ำกดั 

“กรรมกำรอ ำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรอ ำนวยกำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย 
จ ำกดั 

 “ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก” หมำยควำมว่ำ ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข
ไทย จ ำกดั 

“ผูจ้ดักำร” หมำยควำมว่ำ ผูจ้ดักำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย จ ำกดั 
 



 

๓ 
 

 

      

 

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค์ 

 

ขอ้๓. วัตถุประสงค์ชุมนุมสหกรณ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม ของ
บรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตำมหลกักำรสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

ด้านบริการทั่วไป 

(๑)  ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย ์

(๒) แนะน ำช่วยเหลือในกำรจดัตั้ง กำรด ำเนินกิจกำร   และกำรจดักำรของสหกรณ์ออมทรัพย ์

(๓)  เป็นศูนย์กลำงพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของสหกรณ์  โดยจัดกำรศึกษำอบรมกรรมกำร
ด ำเนินกำร ผูต้รวจสอบกิจกำร เจำ้หนำ้ที่ สมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์และสหกรณ์อื่น 

(๔) บริกำร หรือจ ำหน่ำยส่ิงจ ำเป็น   หรือส่ิงเก้ือกูลแก่กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย ์

(๕) ตรวจสอบและวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์สมำชิกตำม ที่สหกรณ์สมำชิกร้องขอ 

(๖)  บริจำคหรือให้บริกำรเพือ่สำธำรณประโยชน์ 

(๗) เป็นศูนยก์ลำงสำรสนเทศของสหกรณ์สมำชิก 

(๘) ให้ควำมช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น 

ด้านความร่วมมือ 

(๙)   ส่งเสริมกำรร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สหกรณ์สมำชิก 

(๑๐)  เป็นผูแ้ทนรักษำผลประโยชน์ร่วมกนัของสหกรณ์สมำชิก 

(๑๑) ร่วมมือกับทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อื่น ขบวนกำร 
สหกรณ์ในประเทศอื่นและองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เก่ียวกบักำรส่งเสริมและพฒันำ สหกรณ์ออมทรัพย ์

อ านาจกระท าการเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอ  ำนำจ
กระท ำกำรดงัต่อไปน้ี 

ด้านการเงนิ 

(๑๒)  รับเงินฝำกจำกสหกรณ์สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น และจดัหำทุนโดยวิธีอื่น 

(๑๓)  เป็นศูนยก์ลำงทำงกำรเงินและธุรกิจกำรเงินของสหกรณ์สมำชิก 

(๑๔)  ออกตัว๋สัญญำใชเ้งินหรือตรำสำรกำรเงิน 

(๑๕)  ให้มีเคร่ืองมือ และผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือบริกำรแก่สหกรณ์ 

(๑๖) ให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น 



 

๔ 
 

 

      

 

ด้านการลงทุน 

(๑๗)  ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 

(๑๘)   ซ้ือหุ้นของธนำคำร ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 

(๑๙)    ซ้ือหุ้นของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์อื่น 

(๒๐)   ซ้ือหุ้นของสถำบนัที่ประกอบธุรกิจ อนัท ำให้เกิดควำมสะดวก หรือส่งเสริมควำมเจริญแก่
กิจกำรของสหกรณ์ โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 

(๒๑)   ซ้ือตัว๋สัญญำใชเ้งินหรือตรำสำรกำรเงิน 

(๒๒) ฝำกหรือลงทุนตำมที่คณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด 

ด้านอ านาจกระท าการอื่น 

(๒๓) รับและจัดกำรเก่ียวกับเงินอุดหนุน เงินยกให้หรือกำรช่วยเหลืออื่น ๆ ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์
ไดรั้บ 

(๒๔) ให้สินเช่ือ ให้ยืม ให้เช่ำ ให้เช่ำ ซ้ือโอนรับจ ำนอง หรือรับจ ำน ำซ่ึงทรัพย์สินแก่สหกรณ์
สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือของสหกรณ์สมำชิกหรือสหกรณ์อื่น 

(๒๕) จดัให้ไดม้ำ ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์ทธิ ครอบครอง กูยื้ม เช่ำ เช่ำซ้ือ รับโอนสิทธิกำร
เช่ำ หรือสิทธิกำรเช่ำซ้ือ จ ำนองหรือจ ำน ำ ขำยหรือจ ำหน่ำยดว้ยวิธีอื่นใดซ่ึงทรัพยสิ์น 

(๒๖) กระท ำกำรต่ำง ๆ ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นกฎหมำยเพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคท์ี่กล่ำวขำ้งตน้ 

(๒๗) กระท ำกำรตำมที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒๘) ด ำเนินกิจกำรอื่นบรรดำที่เก่ียวกบั หรือเน่ืองในกำรจดัท ำให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์อง
ชุมนุมสหกรณ์ 
 

หมวด  ๓ 

สมาชิกภาพ 
 

ขอ้  ๔. สมาชิก สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ คอื 

 (๑) สหกรณ์ซ่ึงมีช่ืออยู่ในบัญชีรำยช่ือสหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ทั้งหมด           
ซ่ึงไดย่ื้นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ในกำรขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์และได้ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือ
ครบถว้นแลว้ 

 (๒) สหกรณ์ซ่ึงไดรั้บเลือกเขำ้เป็นสมำชิกตำมขอ้บงัคบัและไดช้ ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่ชุมนุม
สหกรณ์ก ำหนดครบถว้นแลว้ 

 



 

๕ 
 

 

      

 

“ขอ้  ๕. คุณสมบัติของสมาชิก (๒)  สหกรณ์ที่จะเขำ้เป็นสมำชิกตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์

ก. ในหน่วยงำนสังกดักระทรวงสำธำรณสุข หรือ 
ข. ที่มีสมำชิกไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของสมำชิกทั้งหมด ปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนดำ้นสุขภำพ  

ของทำงรำชกำรหรือ เอกชน  เช่น โรงพยำบำลหรือสถำบันกำรศึกษำ ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกบัเงินรับฝำกจำก
สมำชิก มำกกว่ำเงินที่ให้สมำชิกกูไ้ม่นอ้ยกว่ำ ๒๐ ลำ้นบำท 
 (๒ ) มีควำมสมัครใจที่จะเข้ำเป็นสมำชิกเพื่ อ ร่วมกันด ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์ตำม
วตัถุประสงคข์องชุมนุมสหกรณ์ 
 ขอ้  ๖. การเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ำเป็นสมำชิก ต้องย่ืนใบสมัครตำมแบบ 
พร้อมด้วยเอกสำรที่ชุมนุมสหกรณ์ก ำหนด ถึงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรของชุมนมุสหกรณ์  เพื่อพิจำรณำ                    
หำกเห็นเป็นกำรสมควรแลว้ ก็ให้รับเข้ำเป็นสมำชิกได ้  แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำร
ประชุมครำวถดัไป 
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแจง้กำรรับสมคัรสมำชิกเขำ้ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สำมญัครำวถดัไปทรำบ 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรไม่รับสหกรณ์ใดเขำ้เป็นสมำชิกของชุมนุมสหกรณ์  ให้เสนอเร่ือง
ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ  ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีควำมเห็นไม่รับสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์เช่นกนั  สหกรณ์นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
 ขอ้  ๗. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สหกรณ์ที่เข้ำเป็นสมำชิกต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่ชุมนุม
สหกรณ์รำยละสำมร้อยบำทค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้น้ีให้ถือเป็นรำยไดข้องชุมนุมสหกรณ์จะเรียกคืนมิได ้
 ขอ้  ๘. การปฏิบัติตามข้อบังคับและการใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิก เมื่อชุมนุมสหกรณ์ไดแ้จ้งกำรรับเข้ำ
เป็นสมำชิกเป็นหนังสือ ให้สหกรณ์ทรำบแลว้ ให้ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก ลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำพร้อมค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำที่ต้องถือ ให้เสร็จภำยในเวลำที่ชุมนุม
สหกรณ์ก ำหนด เมื่อไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้ จึงจะใชสิ้ทธ์ิในฐำนะสมำชิกได ้
 สหกรณ์สมำชิกแต่ละรำยย่อมมีควำมสัมพนัธ์อยู่กบัสมำชิกทั้งหมดและตอ้งปฏิบติัหน้ำที่ของตนตำม
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของชุมนุมสหกรณ์ทุกประกำร 
 สหกรณ์สมำชิกรำยใดเปลี่ยนแปลงแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบังคับของตน  ตอ้งแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ทรำบ
ภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัที่สหกรณ์ไดรั้บแจง้กำรจดทะเบียนจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ขอ้  ๙. การเปลี่ยนแปลงที่ ต้ังส านักงานและที่อยู่  สหกรณ์สมำชิกรำยใดมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ตั้ ง
ส ำนักงำนใหญ่หรือที่ตั้ งส ำนักงำนสำขำต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ทรำบ  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง 
 ขอ้  ๑๐. ความรับผิดของสหกรณ์สมาชิก สหกรณ์สมำชิกตอ้งรับผิดในหน้ีสินของชุมนุมสหกรณ์เพียง
ไม่เกินจ ำนวนเงินที่ส่งใชไ้ม่ครบมูลค่ำหุ้นที่สหกรณ์สมำชิกถือ 
 

(๒) คุณสมบตัิของสมำชิก แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตว่นัท่ี ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒   

  



 

๖ 
 

 

      

 

หมวด  ๔ 
การพ้นจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ์ 

 ขอ้  ๑๑. เหตุที่สหกรณ์สมำชิกตอ้งพน้จำกสมำชิกภำพชุมนุมสหกรณ์ สมำชิกต้องพ้นจำกสมำชิกภำพ
ชุมนุมสหกรณ์เพรำะเหตุใด ๆ ต่อไปน้ี 

 (๑) ลำออก 
 (๒) เมื่อสหกรณ์สมำชิกนั้นตอ้งเลิก 
 (๓) ตอ้งค ำพิพำกษำให้ลม้ละลำย 
 (๔) ถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์ 

 ข้อ  ๑๒. กำรลำออกจำกชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์สมำชิกซ่ึงไม่มีหน้ีสินหรือภำระผูกพันในชุมนุม 
สหกรณ์ อำจขอลำออกจำกชุมนุมสหกรณ์ได ้โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนงัสือ ต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพื่อ
พิจำรณำ  เมื่อเห็นว่ำเป็นกำรชอบดว้ยขอ้บงัคบั จึงให้ถือว่ำออกจำกชุมนุมสหกรณ์ 
 ขอ้  ๑๓. กำรให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์เพรำะเหตุใด ๆ   
ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกไม่ลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก หรือไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้ หรือไม่ช ำระค่ำหุ้นเต็มมูลค่ำที่ตอ้งถือให้เสร็จภำยในเวลำที่ชุมนุมสหกรณ์ก ำหนด 

 (๒) จดักิจกำรของสหกรณ์โดยมิชอบอยูเ่สมอ 
 (๓) จงใจฝ่ำฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติของชุมนุมสหกรณ์ 
 (๔) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อชุมนุมสหกรณ์ หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เส่ือมเสีย

ช่ือเสียงหรือประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ 
 เมื่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรไดส้อบสวนพิจำรณำ  ปรำกฏว่ำสหกรณ์สมำชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่ำวตำม
วรรคหน่ึง  ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์ โดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด 
 สหกรณ์สมำชิกที่ถูกให้ออกจำกชุมนุมสหกรณ์มีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนค ำอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ภำยในสำมสิบวนันบัตั้งแต่วนัที่ทรำบมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ค ำวินิจฉัยของ
ที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ขอ้  ๑๔. กำรถอนช่ือออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สหกรณ์สมำชิกพ้นจำกสมำชิกภำพชุมนุม
สหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ให้ผู ้จัดกำรถอนช่ือออกจำกทะเบียนสมำชิก แล้วเสนอเร่ืองสมำชิกออกให้ที่
ประชุมใหญ่สำมญัครำวถดัไปทรำบ 

ขอ้  ๑๕. กำรช ำระหน้ีของสหกรณ์ซ่ึงออกจำกชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์สมำชิกซ่ึงออกจำกชุมนุมสหกรณ์ 
ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ   หำกมีหน้ีสินอยู่ต่อชุมนุมสหกรณ์ ตอ้งจดักำรช ำระหน้ีสินนั้นโดยส้ินเชิงทนัที ในกำรน้ี
ชุมนุมสหกรณ์ มีอ  ำนำจหักจ ำนวนเงิน ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์จะต้องจ่ำยแก่สหกรณ์สมำชิกนั้น เพ่ือช ำระหน้ีสิน
ดงักล่ำวได ้



 

๗ 
 

 

      

 

หมวด  ๕ 
ทุน 

 
 ขอ้  ๑๖. ทุน  ชุมนุมสหกรณ์อำจหำทุนโดยวิธีต่อไปน้ี 

 (๑)   ออกหุ้น 
 (๒) รับเงินฝำกจำกสหกรณ์สมำชิก หรือสหกรณ์อื่น 
 (๓) กูยื้มเงิน 
 (๔) ออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
 (๕) ออกตรำสำรกำรเงิน 
 (๖) สะสมทุนส ำรองและทุนอื่น ๆ  
 (๗) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที่สหกรณ์หรือบุคคลอื่นยกให้ 

 
หมวด  ๖ 
หุ้น 

 
 ขอ้  ๑๗. การออกหุ้น ชุมนุมสหกรณ์อำจออกหุ้นโดยไม่จ ำกัดจ ำนวนหุ้นมีมูลค่ำหุ้นละห้ำร้อยบำท
สหกรณ์สมำชิกเท่ำนั้นจึงจะถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ได ้
 ขอ้  ๑๘. การถือหุ้น(๓) สหกรณ์สมำชิกตอ้งถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรถือหุ้น 
 ในกำรช ำระค่ำหุ้นสหกรณ์สมำชิกตอ้งส่งช ำระค่ำหุ้นเป็นเงิน แต่ละหุ้นเต็มมูลค่ำให้เสร็จส้ินในครำว
เดียวภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

สหกรณ์สมำชิกแต่ละรำยจะถือหุ้นเกินกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของชุมนุมสหกรณ์ไม่ได ้
ขอ้  ๑๙. ใบหุ้น ชุมนุมสหกรณ์จะออกใบหุ้นส ำหรับหน่ึงหุ้นหรือหลำยหุ้นที่สหกรณ์สมำชิกถือและ

ช ำระเต็มมูลค่ำแลว้มอบให้สหกรณ์สมำชิกนั้น ๆ  
 ถำ้ใบหุ้นของสหกรณ์สมำชิกใดสูญหำยหรือ ช ำรุดและสหกรณ์สมำชิกนั้นประสงค์ให้ชุมนุมสหกรณ์
ออกใบหุ้นให้ใหม่  ก็ให้ย่ืนค ำขอเป็นหนังสือถึงผูจ้ดักำร  พร้อมทั้งต้องช ำระค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบหุ้นใหม่
ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ฉบบัละสิบบำท 
 ขอ้  ๒๐. การโอนหุ้น สหกรณ์สมำชิกจะโอนหุ้นซ่ึงถืออยู่ในชุมนุมสหกรณ์ไดต้่อเมื่อสหกรณ์สมำชิก
ออกจำกชุมนุมสหกรณ์เท่ำนั้น 
 ขอ้  ๒๑.การจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์สมาชิกซ่ึงออกจากชุมนุมสหกรณ์   ในกรณีที่สหกรณ์สมำชิก
ออกจำกชุมนุมสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ำยจำกทุนรับโอนหุ้น ซ่ึงสะสมไวจ้ำกก ำไร
เท่ำนั้น ในกำรน้ีชุมนุมสหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นของสหกรณ์สมำชิก ซ่ึงออกเพรำะเหตุตำมข้อ ๑๑ (๑) ถึง (๓) 
ก่อนค่ำหุ้นของสหกรณ์สมำชิก ซ่ึงออกเพรำะเหตุอื่น 

(๓)   กำรถือหุ้น แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัท่ี ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
    



 

๘ 
 

 

      

 

 ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์มีทุนรับโอนหุ้นไม่เพียงพอแก่กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นให้แก่สหกรณ์สมำชิกที่ออก
จำกชุมนุมสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ตอ้งรับโอนหุ้นไวก้่อนแลว้จดัให้สหกรณ์สมำชิกอื่นถือหุ้นจ ำนวนที่ไดรั้บ
โอนไวจ้นหมดก่อนกำรออกหุ้นใหม่ 
 ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์ไม่สำมำรถจ่ำยคืนค่ำหุ้นหรือรับโอนค่ำหุ้นของสหกรณ์สมำชิกที่ลำออกได้
ทั้งหมดชุมนุมสหกรณ์จะจ่ำยเงินปันผลของค่ำหุ้นส่วนที่เหลือให้ตำมอตัรำเงินปันผลที่จ่ำยของปีนั้น ๆ โดยคิด
ตำมส่วนของระยะเวลำ 
 กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของสหกรณ์สมำชิกซ่ึงออกเพรำะตอ้งเลิกสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ำยแก่ผูช้ ำระ
บญัชี 
 กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของสหกรณ์สมำชิกซ่ึงออกเพรำะตอ้งค ำพิพำกษำให้ลม้ละลำย ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ำย
แก่เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์
 เมื่อสหกรณ์สมำชิกรับคืนค่ำหุ้น  ตอ้งเวนคืนใบหุ้นแก่ชุมนุมสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 
หมวด  ๗ 

การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน 
 
 ขอ้  ๒๒. วงเงินกู้ ยืมหรือค ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค ้ำประกันส ำหรับปี               
หน่ึง ๆ ไวต้ำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำนวงเงินซ่ึงก ำหนดดงัว่ำน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกนำย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 ถำ้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  ำหนดหรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ควำมเห็นชอบวงเงินกูยื้มหรือค ้ำ
ประกนัส ำหรับปีใดก็ให้ใชว้งเงินกูยื้มหรือค ้ำประกนัส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
 ขอ้  ๒๓. การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน ชุมนุมสหกรณ์อำจกูยื้มเงิน หรือออกตัว๋สัญญำใช้เงินหรือตรำ
สำรกำรเงินหรือโดยวิธีอื่นใดส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนหรือกำรอื่นใดตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นวงเงินกูยื้มหรือกำรค ้ำประกนัประจ ำปี 
 

หมวด  ๘ 
การรับฝากเงิน 

 
 ข้อ ๒๔. การรับฝากเงิน ชุมนุมสหกรณ์อำจรับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ ำจำก
สหกรณ์สมำชิกและสหกรณ์อื่นได ้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและขอ้ก ำหนดอื่น ๆ     
ว่ำดว้ยกำรฝำกเงินทุกประเภทให้เป็นไปตำมที่ก  ำหนดไวใ้นระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้ชุมนุมสหกรณ์ด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง 



 

๙ 
 

 

      

 

หมวด  ๙ 
การให้เงนิกู้ 

 
 ขอ้  ๒๕. การให้เงินกู้ ชุมนุมสหกรณอ์ำจให้เงินกูแ้ก่ 

(๑) สหกรณ์สมำชิก 
(๒) สหกรณ์อื่น 

 กำรให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื่นนั้นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเมื่อชุมนุมสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจำกกำรให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์สมำชิกแลว้  ตำมระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ที่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
นำยทะเบียนสหกรณ์ 

สหกรณ์สมำชิกหรือสหกรณ์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอกูต้อ้งเสนอค ำขอกู้เงินตำมแบบและวิธีกำรที่ชุมนุม
สหกรณ์ก ำหนด 

หมวด  ๑๐ 
การตรวจสอบและการวิเคราะห์การด าเนินงานของสหกรณ์ 

 
 ขอ้ ๒๖. การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์อำจตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์
สมำชิก หรือสหกรณผู์กู้ไ้ด ้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรและตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำย 
 กำรตรวจสอบตำมวรรคหน่ึงนั้ น ชุมนุมสหกรณ์จะให้บริกำรวิเครำะห์เก่ียวกับระบบข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์สมำชิกหรือสหกรณ์ผูกู้ ้  เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์
สมำชิกหรือสหกรณ์ผูกู้ ้ตลอดจนขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพยใ์ห้เขม้แข็ง มีประสิทธิภำพสูงขึ้นโดยไม่เป็นกำร
เขำ้ไปกำ้วล่วงกำรด ำเนินงำนภำยในสหกรณ์สมำชิกหรือสหกรณ์ผูกู้ ้
 ให้สหกรณ์สมำชิกหรือสหกรณ์ผูกู้ ้แจง้ให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอ ำนวยควำมสะดวก หรือใช้ค ำช้ีแจงเก่ียวกบักำร
ตรวจสอบและกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมสมควร 

 
หมวด ๑๑ 

การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
 
 ขอ้ ๒๗. การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ตอ้งด ำเนินกำรให้กำรศึกษำ อบรม
เก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำรจดักำรประชุมสัมมนำฝึกอบรมและอื่น ๆ ตลอดจนกำรจัดพิมพ์เอกสำร
เผยแพร่ พร้อมทั้งร่วมมือกบัทำงรำชกำร สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่น ทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ อนัมิใช่เป็นกำรหำรำยได ้
 

 



 

๑๐ 
 

 

      

 

หมวด  ๑๒  
การแนะน าช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์ 

 

 ขอ้ ๒๘. การแนะน าช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อำจจดัส่งเจำ้หน้ำที่ออกไป
แนะน ำช่วยเหลือในกำรจัดตั้งและด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งสหกรณ์ที่ได ้
ด ำเนินงำนมำแลว้ ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 
 

หมวด  ๑๓ 
การจ าหน่ายเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 

ในส านักงานของสหกรณ์ 
  

 ขอ้  ๒๙. การจ าหน่ายเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านักงานของสหกรณ์ เพื่อเป็น
กำรประหยดัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์อำจจดัท ำและหรือจดัหำ
เพือ่จ ำหน่ำยเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำนแก่สหกรณ์ที่มีควำมตอ้งกำร 
 

หมวด  ๑๔ 
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก 

 

 ขอ้  ๓๐.  การแต่งต้ังผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์สมำชิก แต่ละ
สหกรณ์ เลือกตั้งผูแ้ทนจำกกรรมกำรด ำเนินกำรของตน สหกรณ์ละ ๑ คน เป็นผูแ้ทนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมใหญ่
และใชสิ้ทธิต่ำง ๆ ในชุมนุมสหกรณ์ 
 ขอ้ ๓๑. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกอยูใ่นต ำแหน่งได้
ครำวละ ๒ ปี  
 ผูแ้ทนพน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) พน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์สมำชิก 
 (๒) ถึงครำวออกตำมวำระ  
 (๓) ขำดจำกสมำชิกภำพของสหกรณ์สมำชิกซ่ึงตนเป็นผูแ้ทน 
 (๔) สหกรณ์สมำชิกซ่ึงตนเป็นผูแ้ทนถอดถอนและหรือไดม้กีำรแต่งตั้งผูแ้ทนขึ้นใหม่ 
 (๕) สหกรณ์สมำชิกซ่ึงตนเป็นผูแ้ทนพน้จำกสมำชิกภำพของชุมนุมสหกรณ ์
 ทุกครำวที่ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกพน้จำกต ำแหน่ง  หรือสหกรณ์สมำชิกไดต้ั้งผูแ้ทนคนใหม่ให้ 

สหกรณ์สมำชิกแจง้เป็นหนงัสือให้ชุมนุมสหกรณ์ทรำบโดยเร็ว 
 

 
 



 

๑๑ 
 

 

      

 

หมวด  ๑๕ 
การประชุมใหญ่ 

 

ขอ้  ๓๒. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่สำมญัปีละหน่ึงคร้ัง
ภำยในหน่ึงร้อยห้ำสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชีของชุมนุมสหกรณ์ 

ในกำรประชุมใหญ่ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผูอ้ื่นมำประชุมแทนตนและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนไม่ได ้

 ขอ้  ๓๓. การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้      
เมื่อมีเหตุอนัสมควร แต่ถำ้นำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมญั หรือในกรณีที่ชุมนุม
สหกรณ์ขำดทุนเกินก่ึงของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแลว้ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้องเรียกประชุมใหญ่
วิสำมญัโดยมิชกัชำ้ แต่ไม่เกินสำมสิบวนันบัแต่วนัที่ชุมนุมสหกรณ์ทรำบ 

 ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในห้ำของจ ำนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่ำสิบห้ำคนลงลำยมือช่ือท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรให้เรียกประชุมใหญ่
วิสำมญัก็ได ้

 ในกรณีที่ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมญัให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวนันับตั้งแต่วนัที่รับค ำร้องขอ ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสำมญัภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว นำยทะเบียนสหกรณ์มีอ  ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ
ภำยในระยะเวลำตำมที่เห็นสมควรก็ได ้

 

 ขอ้  ๓๔. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีกำรประชุมใหญ่ทุกคร้ังให้ชุมนุมสหกรณ์มีหนงัสือ
แจง้วนั เวลำ สถำนที่ และเร่ืองที่จะประชุม แก่สหกรณ์สมำชิกล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนั แต่ถำ้กำรประชุมนั้น
เป็นกำรด่วนอำจแจง้ล่วงหน้ำไดต้ำมสมควรและแจง้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบ
ล่วงหนำ้ในโอกำสเดียวกนัดว้ย 
 ขอ้  ๓๕.องค์ประชุม กำรประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ตอ้งมีผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกมำประชุมไม่นอ้ย
กว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 กำรประชุมใหญ่คร้ังใดมีผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกมำประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหญ่อีก
คร้ัง  ภำยในสิบส่ีวนันับแต่วนัที่นัดประชุมคร้ังแรก  ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ี  ถำ้มิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมญั ที่
ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เมื่อมีผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสิบ
ของจ ำนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถือว่ำเป็นองคป์ระชุม 



 

๑๒ 
 

 

      

 

ขอ้  ๓๖. การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ (๔) ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกคนหน่ึงให้มีเสียงในกำรลงคะแนนใน
ที่ประชุมใหญ่ตำมส่วนของกำรถือหุ้นของสหกรณ์ที่ตนเป็นผูแ้ทน ณ วนัส้ินปีทำงบญัชีก่อนของชุมนุมสหกรณ์
ดงัน้ี 

         จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)              จ านวนเสียงในการลงคะแนน(เสียง) 

 ๑ - ๓,๙๙๙ ๑ 

 ๔,๐๐๐ - ๕,๙๙๙ ๒ 

 ๖,๐๐๐ - ๙,๙๙๙ ๓ 

 ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๙๙๙ ๔ 

 ๑๖,๐๐๐ - ๒๕,๙๙๙ ๕ 

 ๒๖,๐๐๐ - ๓๙,๙๙๙ ๖ 

 ๔๐,๐๐๐ - ๕๙,๙๙๙ ๗ 

หำกถือหุ้นตั้งแต่ ๔๐,๐๐๐ หุ้น ขึ้นไป ให้ออกเสียงเพ่ิมไดห้น่ึงเสียงต่อทุก ๆ ๒๐,๐๐๐  หุ้นที่เพ่ิมขึ้น  

ส ำหรับสหกรณ์ที่ไดเ้ป็นสมำชิกในปีบัญชีที่มีกำรประชุมใหญ่ ก่อนวนัประชุมใหญ่นั้นไม่น้อยกว่ำ                  
๓๐ วนั  ให้ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิกนั้นมีเสียงในกำรลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ๑ เสียง 

ขอ้  ๓๗. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ  ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทั้งปวง 
เก่ียวกบักิจกำรของชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (๑) รับทรำบเร่ืองกำรรับสหกรณ์สมำชิกเขำ้ใหม่ และกำรออกจำกชุมนุมสหกรณ์ 
 (๒) ก ำหนดวงเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณ์อำจกูยื้มหรือค ้ำประกนั 
 (๓) เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 (๔) เลือกตั้งหรือถอดถอนผูต้รวจสอบกิจกำร 
 (๕) พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี   เพือ่เสนอนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 (๖) รับทรำบรำยงำนประจ ำปี แสดงผลงำนของชุมนุมสหกรณ์ 
 (๗) พิจำรณำอนุมตัิงบดุล 
 (๘) พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 
 (๙) รับทรำบเร่ืองกำรด ำเนินงำนของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   สถำบนัหรือองคก์ำร
ที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมำชิก หรือเป็นผูถ้ือหุ้น 
  การตั้งผูแ้ทนของชุมนุมสหกรณ์เพือ่เขา้ประชุม และใชสิ้ทธิต่าง ๆ ในสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย สถาบนัหรือองคก์ารดงักล่าว 
 (๑๐) พิจำรณำรำยงำนของผูต้รวจสอบกิจกำรของชุมนุมสหกรณ์ 
 (๑๑) พิจำรณำอนุมตัิแผนงำนและงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย ของชุมนุมสหกรณ์ 

(๔)   กำรออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๔  
    



 

๑๓ 
 

 

      

 

 (๑๒) พิเครำะห์และปฏิบตัิตำมระเบียบหรือค ำส่ังของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 (๑๓) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ระเบียบว่ำด้วยกำรเลือกตั้ งประธำนกรรมกำรกรรมกำร
ด ำเนินกำร และผูต้รวจสอบกิจกำรของชุมนุมสหกรณ์ 
 (๑๔) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการไม่
รับเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ ์หรือขอ้อุทธรณ์ของ สหกรณ์สมาชิกที่ถูกให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์ 

 
หมวด  ๑๖ 

คณะกรรมการด าเนนิการ 
 

 ขอ้  ๓๘. คณะกรรมการด าเนินการ (๕)ให้ชุมนุมสหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์
ประกอบดว้ย ประธำนกรรมกำรหน่ึงคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอื่นอีกแปดคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำก
ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก 
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือกในระหว่ำงกนัเองขึ้นเป็นรองประธำนกรรมกำรหน่ึงคน หรือหลำยคน  
เลขำนุกำรหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร แลว้แจง้ให้สหกรณ์สมำชิกทรำบ 
 ให้ประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่  ดังน้ี คือเป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ลงลำยมือช่ือในเอกสำรต่ำง ๆ แทนชุมนุมสหกรณ์ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นข้อบังคับ                 
ดูแลควบคุมกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไปของชุมนุมสหกรณ์  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและด ำเนินกำรอื่น ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย  กฎข้อบังคบั ระเบียบ มติและ
ค ำส่ังต่ำง ๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
 ให้รองประธำนกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ท ำกำรแทนประธำนกรรมกำรในขณะที่ประธำนกรรมกำร
ไม่อยู ่ หรืออยูแ่ต่ไม่อำจปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ หรือตำมที่ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ปฏบิติั 
 ให้ เลขำนุกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ในกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมใหญ่รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดูแลรักษำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  จดัส่งหนงัสือแจง้นัด
ประชุมไปยงัผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก  หรือกรรมกำรด ำเนินกำรแลว้แต่กรณี ตลอดจนท ำกำรอื่น ๆ ตำมที่ก  ำหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัและตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะไดม้อบหมำยให้ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยกฎขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติและค ำส่ังต่ำง ๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
 ขอ้  ๓๙. ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นกรรมการด าเนนิการ 

(๑)  เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเวน้แต่ควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร องค์กำร หน่วยงำนของรัฐ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

ถึงแมว่้ำจะไดรั้บกำรลำ้งมลทินตำมพระรำชบญัญตัิลำ้งมลทินในวำระต่ำง ๆ ก็ตำมก็ไม่ไดรั้บกำรยกเวน้ หรือถูก
หน่วยงำนเอกชนไล่ออก ให้ออก  หรือเลิกจำ้งฐำนทุจริต 

(๕)   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๑ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๔  
    



 

๑๔ 
 

 

      

 

(๓)  ถูกให้พน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๒ (๔) แห่งพระรำชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๔)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริต 
(๕)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลำย 
(๖)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือ

เสมือนไร้ควำมสำมรถ 
(๗)  เคยตอ้งค ำพิพำกษำหรือค ำส่ังของศำลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร ่ ำรวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
(๘)  ด ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ประจ ำในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์สมำชิก 

ขอ้  ๔๐.วาระอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีนับแต่วนั
เลือกตั้ง ในวำระเร่ิมแรก เมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน
หน่ึงในสอง ของกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมด (เศษที่เหลือให้ปัดขึ้น) โดยวิธีจบัฉลำก และให้ถือว่ำเป็นกำรพน้
จำกต ำแหน่งตำมวำระให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ งกรรมกำรด ำเนินกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนให้ครบจ ำนวน
กรรมกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๘ ในปีต่อไปให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่อยู่ในต ำแหน่งจนครบวำระ หรืออยู่นำน
ที่สุดออกจำกต ำแหน่งสลบักนัไป ทุก ๆ ปี 

กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนัโดย
ตอ้งพกัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีทางบญัชี จึงจะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการใหม่ได ้
 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือก
ตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยูข่องผูท้ี่ตนแทน 
 กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้  ๔๑. การพ้นจากต าแหน่ง (๖)กรรมกำรด ำเนินกำรพน้จำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ถึงครำวออกตำมวำระ 
(๒) ตำย 
(๓) ลำออกจำกต ำแหน่งโดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือต่อที่

ประชุมใหญ่ 
(๔)  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ประจ ำในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์สมำชิก 
(๕) สหกรณ์สมำชิกซ่ึงตนเป็นผูแ้ทนพน้จำกสมำชิกภำพของชุมนุมสหกรณ์ 
(๖)  เมื่อที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ลงมติถอดถอนจำกต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร 



 

๑๕ 
 

 

      

 

(๗)  เมื่อพน้จำกกำรเป็นผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก เวน้แต่กำรพน้จำกกำรเป็นผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก
ดว้ยเหตุตำมขอ้ ๓๑ (๑) ให้กรรมกำรนั้นยงัคงเป็นกรรมกำรต่อไปได ้จนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้ง
กรรมกำรด ำเนินกำรแทน แต่ไม่อำจใชสิ้ทธิในฐำนะผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก 

(๘)   นำยทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรของชุมนุมสหกรณ์ 
(๙)  เป็นบุคคลมีลกัษณะตอ้งห้ำม ตำมขอ้บงัคบัขอ้  ๓๙ 
ถำ้ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ เวน้แต่กำรว่ำงลงเพรำะเหตุที่ถูก

นำยทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออก ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่เหลืออยูด่  ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่
ครำวถดัไป 

ขอ้  ๔๒. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ
แต่จะตอ้งมีกำรประชุมอยำ่งนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกระยะเวลำสำมเดือน 

ให้ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยนดัเรียกประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ในกรณีที่เป็นกำรประชุมเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ข  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และเร่ืองส ำคญัอื่น ๆ ของชุมนุม
สหกรณ์ อำจแจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทรำบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง
แห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งหมดที่ไดรั้บกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ข้อ๔๓.ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระและองค์ประชุมในกรณีที่
ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ถำ้กรรมกำรด ำเนินกำรมีเหลือ
นอ้ยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม   ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่มีตวัอยูด่  ำเนินกำรได ้แต่ไม่เกินเกำ้สิบวนันับแต่
วนัที่จ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรเหลือน้อยกว่ำจ ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมโดยตอ้งมีกรรมกำรด ำเนินกำรที่
เหลืออยูม่ำประชุมครบทุกคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ข้อ๔๔. ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่เหลือ จดัให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมญั เพื่อ
เลือกตั้งประธำนกรรมกำรโดยเร็ว เวน้แต่ในกรณีที่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร เหลืออยู่นับถึงวนั
ส้ินปีทำงบญัชี ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั และมีรองประธำนกรรมกำรกบักรรมกำรอื่นปฏิบตัิหน้ำที่ได ้โดยไม่
เกิดควำมเสียหำยต่อชุมนุมสหกรณ์ ให้รองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรเพื่อบริหำรงำนต่อไป
จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรในกำรประชุมใหญ่ครำวถดัไป 
 ขอ้  ๔๕. อ านาจหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหนำ้ที่ ในกำรด ำเนิน
กิจกำร และเป็นผูแ้ทนชุมนุมสหกรณ์ในกิจกำรอนัเก่ียวกบับุคคลภำยนอก เพือ่กำรน้ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะ
มอบหมำยให้ กรรมกำรด ำเนินกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือผูจ้ดักำรท ำกำรแทนก็ได ้
 กำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือผูจ้ดักำรท ำกำรแทนดงักล่ำวในวรรคแรก
ตอ้งบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(๖)   กำรพน้จำกต ำแหน่ง แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๔   
    



 

๑๖ 
 

 

      

 

ในกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์
และตอ้งควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบัและระเบียบของชุมนุมสหกรณ์
รวมทั้งมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ตลอดจนในทำงอนัสมควรเพื่อให้บงัเกิดผลดี
แก่สหกรณ์สมำชิกและชุมนุมสหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กูยื้มเงินหรือค ้ำประกนั 
(๒) ให้เงินกู ้
(๓) พิจำรณำเรียกประชุมใหญ่ 
(๔) เสนองบดุล งบก ำไรขำดทุน รำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมใหญ่ 
(๕) เสนอกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(๖) เสนอแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน รวมทั้งกำรถอดถอนออก

จำกต ำแหน่งดว้ย 
(๘) จำ้ง แต่งตั้ง เลิกจำ้ง หรือด ำเนินกำรอื่น ๆ เก่ียวกบัผูจ้ดักำรของชุมนุมสหกรณ์ 
(๙) แต่งตั้งผูต้รวจกำร หรือผู้ตรวจสอบภำยใน   เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและวิเครำะห์กำร

ด ำเนินงำนของสหกรณ์สมำชิก 
(๑๐) แต่งตั้งผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก หรือบุคคลอื่น   ซ่ึงมีคุณวุฒิและควำมสำมำรถเหมำะสมเป็น

ที่ปรึกษำของชุมนุมสหกรณ์ 
(๑๑) ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน ผูต้รวจกำร                 

ผูต้รวจสอบภำยใน และที่ปรึกษำ 
(๑๒) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
(๑๓) พิจำรณำตั้งสำขำหรือตวัแทนของชุมนุมสหกรณ์ 
(๑๔) พิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรหรือ คณะท ำงำน 
(๑๕) พิเครำะห์และปฏิบตัิตำมระเบียบ หรือค ำส่ังของนำยทะเบียนสหกรณ์ 
(๑๖) พิจำรณำให้สหกรณ์สมำชิกออกจำกชุมนุมสหกรณ์หรือรับอุทธรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่ 
(๑๗) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสหกรณ์สมำชิกและเจำ้หน้ำที่ของชุมนุมสหกรณ์

ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป เพื่อให้กิจกำรของชุมนุมสหกรณ์ด ำเนินไปดว้ยดี 
ขอ้  ๔๖.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจงใจ

กระท ำกำร หรือประมำทเลินเล่อ หรืองดเวน้กระท ำกำรในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตน ให้เส่ือมเสียหรือเกิดควำม
เสียหำยต่อชุมนุมสหกรณ์ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่ำเส่ือมเสียหรือเสียหำยให้แก่ชุมนุม
สหกรณ์ตำมกฎหมำย 
 
 
 



 

๑๗ 
 

 

      

 

หมวด  ๑๗ 
คณะกรรมการอ านวยการ 

 
ขอ้  ๔๗.การแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร

จ ำนวนไม่เกินห้ำคน เป็นคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร โดยให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรหน่ึงคน นอกนั้นเป็น
กรรมกำรอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่จ ำเป็น  และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรทุกคร้ัง 

ขอ้  ๔๘.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผูด้  ำเนินกิจกำรแทน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ไดรั้บมอบหมำย และควบคุมก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของผูจ้ดักำร ซ่ึงรวมทั้งขอ้
ต่อไปน้ี 

(๑) พิจำรณำด ำเนินกำรในเร่ืองกำรรับสมำชิกเขำ้ใหม่และสมำชิกออกจำกชุมนุมสหกรณ์ 
(๒) ควบคุมกำรออกเช็คหรือใบส่ังจ่ำยเงิน กำรถอนเงิน กำรฝำกเงิน กำรรับฝำกเงิน กำรลงทุน   

กำรออกตรำสำรกำรเงิน ตัว๋สัญญำใช้เงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรบ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น ของชุมนุมสหกรณ์ 
ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 

(๓) ควบคุมก ำกบักำรบริหำรและส่ังกำรปฏิบติังำนของผูจ้ดักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   รวมทั้งในทำงที่จะรักษำผลประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ 

(๔)  พิจำรณำวินิจฉัยและส่ังกำรเก่ียวกบัปัญหำกำรด ำเนินงำนเฉพำะหนำ้  รวมทั้งให้ควำมคิดเห็น
หรือค ำปรึกษำแก่ผูจ้ดักำรในกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ 

(๕)  รับทรำบกิจกำรและผลกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของผูจ้ดักำรตลอดจนรับปัญหำ  
และขอ้เสนอแนะของผูจ้ดักำรเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(๖)  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน เหตุกำรณ์ ควำมเคลื่อนไหวตลอดจนควำมคิดเห็นและขอ้เสนอต่ำง 
ๆ ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกงวดสำมเดือนหรือทุกคร้ังที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(๗)  ด ำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำย 
หมวด  ๑๘ 

รายงานการประชุม  การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 
 

ขอ้  ๔๙. การออกเสียงในที่ประชุมให้กรรมกำรด ำเนินกำร กรรมกำรอื่น อนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน
ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำ เนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอื่น  ๆ  หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำรหรือที่ประชุมคณะท ำงำนสุดแต่กรณีไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง และจะมอบให้ผูอ้ื่นออกเสียง
แทนตนไม่ได ้



 

๑๘ 
 

 

      

 

ในกำรประชุมวินิจฉัยเร่ืองใด บุคคลผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยตรงจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้และประธำน
ในที่ประชุมมีอ ำนำจเชิญบุคคลนั้นออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรชัว่ครำวในขณะท่ีก ำลงัพิจำรณำวินิจฉัยเร่ืองนั้นก็ได ้
 ควำมในวรรคสองให้ใชบ้งัคบัแก่กำรประชุมใหญ่โดยอนุโลม 
 ขอ้  ๕๐. การวินิจฉัยปัญหา เวน้แต่ในกรณีที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่นกำรวินิจฉัย
ปัญหำในที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอื่น หรือที่ประชุม
คณะอนุกรรมกำร หรือที่ประชุมคณะท ำงำนให้ถือเสียงขำ้งมำกเป็นมติของที่ประชุม ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้
ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ขอ้  ๕๑. รายงานการประชุม ในกำรประชุมใหญ่ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุม
คณะกรรมกำรอื่น หรือที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร หรือที่ประชุมคณะท ำงำน ตอ้งบนัทึกเร่ืองที่พิจำรณำวินิจฉัย
ทั้งส้ินไวใ้นรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมเลขำนุกำร หรือกรรมกำรหรืออนุกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน แลว้แต่กรณีอีกหน่ึงซ่ึงเขำ้ประชุมลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 

หมวด  ๑๙ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที ่

  
 ขอ้ ๕๒. การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
ซ่ือสัตย์สุจริตควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม เพ่ือแต่งตั้ งเป็นผูจ้ัดกำรในกำรจ้ำงผูจ้ัดกำรชุมนุม
สหกรณ์ ตอ้งท ำหนังสือสัญญำจำ้งไวเ้ป็นหลกัฐำน และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกให้มีหลกัประกนัอนั
สมควรตำมระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 
 ในกำรแต่งตั้งหรือจำ้งผูจ้ัดกำรต้องให้ผูจ้ดักำรรับทรำบและรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำจะปฏิบัติ
หนำ้ที่ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นขอ้ ๕๓ 

 ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ ๓๙ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖), (๗) เป็นหรือท าหน้าที่
ผูจ้ดัการ 

ข้อ  ๕๓.อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ จัดการ ผูจ้ัดกำรมีอ  ำนำจหน้ำที่จัดกำรทั่วไปและ
รับผิดชอบเก่ียวกบับรรดำกิจกำรหรืองำนประจ ำของชุมนุมสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผูแ้ทนสหกรณ์ลง
ลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิกและช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้กบัเงินค่ำหุ้นตำมขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ 

(๒) ควบคุมให้มีกำรเก็บเงินค่ำหุ้น แจง้ยอดจ ำนวนหุ้นจ่ำยคืนค่ำหุ้นและชักชวนกำรถือหุ้นใน
ชุมนุมสหกรณ์ 

(๓) รับฝำกเงนิ จ่ำยคืนเงินฝำก และชกัชวนกำรรับฝำกเงินในชุมนุมสหกรณ ์



 

๑๙ 
 

 

      

 

(๔) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู ้จ่ำยเงินกู ้จดัท ำเอกสำรเก่ียวกบัเงินกู ้และด ำเนินกำรอื่น ๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองกำรให้เงินกูใ้ห้เป็นไปตำมแบบและระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 

(๕) จดัท ำรำยละเอียดเงินค่ำหุ้นและเงินให้กูค้งเหลือเป็นรำยสหกรณ์ทุกระยะหกเดือน พร้อมกบั
แจง้ให้สหกรณ์ทรำบ 

(๖) พิจำรณำจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของชุมนุมสหกรณ์ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก  ำหนดใน
ระเบียบ รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบตัิงำนของบรรดำเจำ้หน้ำที่และลูกจำ้งของชุมนุมสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบตัิงำนของเจำ้หนำ้ที่ และลูกจำ้งให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

(๗) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบส ำคญัจ่ำยเงินโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกตอ้ง รวบรวมใบส ำคญั และเอกสำรต่ำง ๆ 
เก่ียวกบักำรเงินไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรักษำเงินของชุมนุมสหกรณ์ให้เป็นไปตำมระเบียบ 

(๘) รับผิดชอบและดูแลในกำรจดัท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของชุมนุมสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

(๙) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

(๑๐) รับผิดชอบจัดกำรท ำงบกำรเงิน ให้ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วเสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำ พร้อมรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของชุมนุมสหกรณ์ 

(๑๑) เป็นธุระในกำรจดัท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำ 

(๑๒) เขำ้ร่วมประชุมช้ีแจงในกำรประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   และประชุม
คณะกรรมกำรอื่น ๆ เวน้แต่ในกรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เขำ้ร่วมประชุม 

(๑๓) ปฏิบตัิกำรเก่ียวกบักำรโตต้อบหนงัสือของชุมนุมสหกรณ์ 

(๑๔) รักษำดวงตรำของชุมนุมสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตรำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของชุมนุม 
สหกรณ์ให้อยูใ่นสภำพอนัดีและปลอดภยั 

(๑๕) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

(๑๖) เสนอรำยกำร หรือรำยงำนของชุมนุมสหกรณ์ต่อทำงรำชกำรตำมแบบและระยะเวลำที่ทำง
รำชกำรก ำหนด 

(๑๗) รับผิดชอบเก่ียวกบัเอกสำรกำรเงินและตัว๋ของชุมนุมสหกรณ์ 

(๑๘) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่น ของชุมนุม
สหกรณ์มอบหมำยหรือตำมที่ควรกระท ำเพ่ือให้กิจกำรในหนำ้ที่ลุล่วงไปดว้ยดี 



 

๒๐ 
 

 

      

 

ขอ้  ๕๔.การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผูจ้ดักำรของชุมนุมสหกรณ์พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออกโดยท ำเป็นหนงัสือ 

(๓) มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบั  ขอ้  ๓๙ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖), (๗) 

(๔) ขำดคุณสมบตัิตำมระเบียบชุมนุมสหกรณ์ 

(๕) อำยคุรบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 

(๖) ถูกเลิกจำ้ง 

ขอ้  ๕๕.การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ  ถำ้ต ำแหน่งผูจ้ดักำรว่ำงลง หรือผูจ้ดักำรไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่อำจ
ปฏิบตัิหน้ำที่ได ้ให้รองผูจ้ดักำรหรือเจำ้หน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเป็นผูป้ฏิบตัิหน้ำที่
แทน 

ขอ้  ๕๖. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผูจ้ดักำร ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดัให้มี กำร
ตรวจสอบหลกัฐำนทำงบญัชี และกำรเงินกบับรรดำทรัพยสิ์น และหน้ีสินของชุมนุมสหกรณ์ ตลอดจนจดัท ำงบ
กำรเงินของชุมนุมสหกรณ์ ทั้งน้ีเพ่ือทรำบฐำนะอนัแทจ้ริงในกำรส่งมอบงำน 

ขอ้  ๕๗. เจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ นอกจำกต ำแหน่งผูจ้ดักำรแลว้ชุมนุมสหกรณ์อำจจัดจำ้งและ
แต่งตั้งเจำ้หนำ้ที่อื่นตำมควำมจ ำเป็นเพื่อปฏิบตัิงำนตำมระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 



 

๒๑ 
 

 

      

 

หมวด  ๒๐ 

การลงลายมือช่ือแทนชุมนุมสหกรณ์ 

 

ขอ้  ๕๘.การลงลายมือช่ือแทนชุมนุมสหกรณ์  กำรลงลำยมือช่ือแทนชุมนุมสหกรณ์เพื่อให้มีผลผูกพนั
ชุมนุมสหกรณ์นั้น นอกจำกที่ไดก้  ำหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ีให้ก ำหนดไว ้ดงัน้ี 

(๑) ในใบหุ้น ตัว๋เงิน หนังสือกูยื้มซ่ึงชุมนุมสหกรณ์เป็นผูกู้ยื้ม ตลอดจนกำรเบิกหรือรับเงินกำร
จ ำนองซ่ึงชุมนุมสหกรณ์เป็นผูจ้ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของชุมนุมสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลง
ลำยมือช่ือร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการอ านวยการ   
หรือกรรมการอ านวยการ หรือผูจ้ดัการ ไม่นอ้ยกว่าสองคน 

(๒) ในกำรรับเงินฝำก ใบรับเงินและเอกสำรทั้งปวงนอกจำกที่กล่ำวใน (๑) จะตอ้งลงลำยมือช่ือ
ผูจ้ดักำรหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมำยตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดไว ้

อน่ึง  ในใบหุ้น หนงัสือกูยื้มซ่ึงชุมนุมสหกรณ์เป็นผูกู้ยื้ม ตัว๋เงิน ใบส่ังจ่ำยเงิน และใบรับเงินของชุมนุม
สหกรณ์ ตอ้งประทบัตรำของชุมนุมสหกรณ์เป็นส ำคญัทุกรำย ยกเวน้เช็คไม่ตอ้งประทบัตรำ 

 
 

หมวด  ๒๑ 

ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 
 

  

 ขอ้  ๕๙. ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์(๗) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจก ำหนดระเบียบต่ำงๆ ขึ้นใช้
ปฏิบตัิเพื่อใช้ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบ ดงัต่อไปน้ีคือ 

(๑) ระเบียบว่ำดว้ยกำรรับเงินฝำก 

(๒) ระเบียบว่ำดว้ยกำรให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื่น ๆ 

(๓) ระเบียบว่ำดว้ยกำรให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์สมำชิก 

(๔) ระเบียบว่ำดว้ยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 

(๕) ระเบียบว่ำดว้ยเจำ้หนำ้ที่ 

ระเบียบตำม (๑) และ (๒) ตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะถือใช้ได ้ส่วน
ระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดขึ้นใช ้ให้ส่งส ำเนำระเบยีบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทรำบดว้ย 

(๗)   ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่วนัท่ี ๑๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๔  
 



 

๒๒ 
 

 

      

 

หมวด  ๒๒ 
การบัญชีและงบดุล 

   ๖๐.การบัญชีและงบดุลของชุมนุมสหกรณ์ ให้ชุมนุมสหกรณ์จดัท ำบญัชีตำมแบบและรำยกำรที่นำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนดให้ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงและเก็บรักษำบัญชีพร้อมด้วยเอกสำรกำรลงบัญชีไว้ที่
ส ำนกังำนชุมนุมสหกรณ์เป็นระยะเวลำตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
 กำรบนัทึกรำยกำรในบญัชีที่เก่ียวกบักระแสเงินสด  ให้บนัทึกรำยกำรในวนัที่เกิดเหตุนั้นส ำหรับเหตุอื่น
ที่ไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวนั นับแต่วนัที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รำยกำรนั้น  และกำรลงบญัชีตอ้งมีเอกสำรประกอบกำรลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 
 เมื่อส้ินปีทำงบญัชีทุกปีให้ชุมนุมสหกรณ์จดัท ำงบดุลซ่ึงตอ้งมีรำยกำรแสดงสินทรัพย ์ หน้ีสินและทุน  
ของชุมนุมสหกรณ์รวมทั้งงบก ำไรขำดทุนและงบอื่น ๆ ตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 
 ขอ้  ๖๑. ปีทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ปีทำงบญัชีของชุมนุมสหกรณ์มีระยะเวลำสิบสองเดือนโดยให้
ส้ินสุด ณ วนัที่ ๓๑ ธนัวำคม ของทุกปี 
 ขอ้ ๖๒.การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแลว้ต่อที่ประชุมใหญ่สำมญั เพื่อพิจำรณำอนุมตัิภำยในหน่ึงร้อยห้ำสิบวนันับแต่วนัส้ินปี
ทำงบญัชี 
 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของชุมนุมสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่สำมญัในครำวที่เสนองบดุลดว้ย 
 ให้ชุมนุมสหกรณ์ส่งส ำเนำงบดุลที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยงัผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก  และให้
ปิดประกำศไว ้ ณ  ส ำนกังำนของชุมนุมสหกรณ์  ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนั 

 ให้ชุมนุมสหกรณ์ส่งรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและงบดุลของชุมนุมสหกรณ์ไปยงันำย
ทะเบียนสหกรณ์ภำยในสำมสิบนบัแต่วนัที่มีกำรประชุมใหญ่ 
 อน่ึง  ให้ชุมนุมสหกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและงบดุลของชุมนุม สหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์สมำชิกขอตรวจสอบดูได ้

ขอ้  ๖๓. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี(๘)  เมื่อส้ินปีทำงบญัชี และไดปิ้ดบญัชีตำมมำตรฐำนทำงบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรำกฏว่ำชุมนุมสหกรณ์มีก ำไรสุทธิประจ ำปี ให้จดัสรรเป็นทุนส ำรอง ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
สิบของก ำไรสุทธิ และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในอัตรำร้อยละหน่ึงของก ำไรสุทธิ                  
แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจดัสรรตำมควำมในวรรคหน่ึงที่ประชุมใหญ่อำจจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี 
(๑) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว ให้แก่สหกรณ์สมำชิก ในอตัรำไม่เกินที่ก  ำหนดใน

กฎกระทรวงโดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำเป็นรำยวนั อน่ึง ถำ้ชุมนุมสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดบัอตัรำเงิน
ปันผลตำม (๔) ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดดว้ย จ ำนวนเงินปันผลทั้งส้ินที่จ่ำยส ำหรับปีนั้น ๆ ก็ตอ้งไม่
เกินอตัรำดงักล่ำวแลว้ 

(๘) กำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  



 

๒๓ 
 

 

      

 

(๒) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สหกรณ์สมำชิกไดท้ ำไวก้บัชุมนุม
สหกรณ์ในระหว่ำงปี 

(๓) เป็นโบนัสแก่กรรมกำรด ำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่ชุมนุมสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ                  
ก ำไรสุทธิ 

(๔) เป็นทุนรักษำระดบัอัตรำเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
ตำมที่มีอยูเ่มื่อส้ินปีนั้น ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผลน้ีจะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ำยเป็นเงินปัน
ผลตำมหุ้น 

(๕) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์และสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ สิบของ             
ก ำไรสุทธิ 

 ทุนน้ีให้ชุมนุมสหกรณ์สะสมไวส้ ำหรับถอนไปใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์หรือ              
สำธำรณ ประโยชน์หรือกำรกุศลตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

(๖) เป็นทุนรับโอนหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำแห่งทุนเรือนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ตำมที่มีอยูใ่นวนัส้ิน
ปีทำงบญัชีนั้น 

ทุนรับโอนหุ้นน้ีให้ชุมนุมสหกรณ์สะสมไว้ส ำหรับถอนไปใช้เฉพำะกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ
สหกรณ์สมำชิก ซ่ึงออกจำกชุมนุมสหกรณ์ ตำมข้อ ๑๑ เพื่อถือหุ้นนั้น ๆ ไวเ้ป็นกำรชั่วครำว แล้วให้ชุมนุม
สหกรณ์จ ำหน่ำยหุ้นดงักล่ำว ให้สมำชิกอื่นเป็นผูถ้ือไป ในโอกำสแรกที่จะกระท ำได ้และให้น ำโอนส่งคืนทุนน้ี
จนครบ 

(๗) เป็นทุนสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ที่หรือลูกจำ้งของชุมนุมสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
(๘) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถำ้มี) ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน 

 
หมวด  ๒๓ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ขอ้  ๖๔. ผู้ตรวจสอบกิจการ(๙)  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกผูแ้ทนสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก หรือ           
นิติบุคคล ผูม้ีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์                 
กำรสหกรณ์ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผูผ่้ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำรจำก                 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับรองหลักสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์  จ ำนวนหน่ึง  คนหรือหน่ึงนิติบุคคล                     
เป็นผูต้รวจสอบกิจกำรของชุมนุมสหกรณ์               

  ขอ้ ๖๔/๑ ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ (๑๐) ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกำศ
รับสมคัรผูต้รวจสอบกิจกำร และพิจำรณำคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจกำรที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม
ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด และน ำเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจกำรที่ผ่ำนกำรคดัเลือกให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน และให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เป็นผูต้รวจสอบกิจกำร หำกมีคะแนนเท่ำกนั

(๙) ผูต้รวจสอบกิจกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
(๑๐) ขอ้ ๖๔/๑ ขั้นตอนและวิธีกำรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 



 

๒๔ 
 

 

      

 

ให้ประธำนออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง และให้ผูท้ี่ไดรั้บเลือกตั้ง ล ำดบัคะแนนรองลงมำเป็นผูต้รวจสอบกิจกำร
ส ำรอง 
                    กรณีผูต้รวจสอบกิจกำรได้พน้จำกต ำแหน่งด้วยเหตุผลตำมข้อ ๖๕/๑ (๒) (๓) (๔) (๕) ให้ผูต้รวจ
สอบกิจกำรส ำรองปฏิบตัิงำนไดท้นัที  เท่ำระยะเวลำที่ผูต้รวจสอบกิจกำรคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่ำจะมีกำร
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจกำรใหม่ 

ขอ้ ๖๕.การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ(๑๑) ผูต้รวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งไดม้ีก  ำหนดเวลำ
หน่ึงปีทำงบญัชีสหกรณ์ ถำ้เมื่อครบก ำหนด เวลำแล้วยงัไม่มีกำรเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจ
สอบกิจกำรคนเดิมปฏิบติัหนำ้ที่ไปพลำงก่อนผูต้รวจสอบกิจกำรที่พน้จำกต ำแหน่งไปนั้น อำจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ำได ้

ขอ้ ๖๕/๑  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ (๑๒) ผูต้รวจสอบกิจกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

(๒) ตำย 

(๓) ลำออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือย่ืนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุมนุมสหกรณ์ 

(๔) ที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจกำรซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำ 
หรือนิติบุคคล ออกจำกต ำแหน่ง 

(๕) นำยทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่ำขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนำย
ทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด 

ข้อ ๖๖.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ(๑๓) ผูต้รวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ 

(๑) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้ง
ปวงของชุมนุมสหกรณ์ เพือ่ทรำบฐำนะและขอ้เท็จจริงของชุมนุมสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 

(๒) ตรวจสอบหลกัฐำนและควำมถูกตอ้งของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของชุมนุมสหกรณ์ 
เพื่อประเมินผลและอำจให้ขอ้แนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผูจ้ดักำรและเจำ้หน้ำที่ของชุมนุมสหกรณ์                
ทั้งทำงวิชำกำรและทำงปฏิบตัิในกิจกำรนั้น ๆ 

(๓) ตรวจสอบกำรจดัจ้ำงและแต่งตั้งเจำ้หน้ำที่ของชุมนุมสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญำจำ้ง
และหลกัประกนั 

(๔) ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
ชุมนุมสหกรณ์ 

(๕) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อพิจำรณำหำทำงปรับปรุง
แผนงำน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ตลอดจนค ำส่ังต่ำง ๆของชุมนุมสหกรณ์ 

 

(๑๓) ขอ้ ๖๖ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูต้รวจสอบกจิกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  

(๑๑) ขอ้ ๖๕ กำรด ำรงต ำแหน่งผูต้รวจสอบกจิกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
(๑๒) ขอ้ ๖๕/๑ กำรพน้จำกต ำแหน่งผูต้รวจสอบกิจกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 



 

๒๕ 
 

 

      

 

(๑๔) ขอ้ ๖๖/๑  ควำมรับผิดของผูต้รวจสอบกิจกำร แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  
(๑๕) ขอ้ ๖๖/๒  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ ๔ )  พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วนัที่  ๒๒ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒  

(๖) ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัระเบียบ มติ และค ำส่ังของชุมนุมสหกรณ์หรือ
กิจกำรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของชุมนุมสหกรณ์ 

กำรตรวจสอบกิจกำรและกำรด ำเนินงำนของชุมนุมสหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจกำรตอ้งปฏิบตัิงำนตำมแนว
ปฏิบตัิกำรตรวจสอบกิจกำรที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก ำหนด 

ข้อ ๖๖/๑  การรายงานผลการตรวจสอบ (๑๔) ให้ผูต้รวจสอบกิจกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
กิจกำรประจ ำเดือนและประจ ำปี รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นลำยลักษณ์อักษร และเข้ำร่วมประชุม                   
เพื่อแจง้ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 

กรณีที่ผูต้รวจสอบกิจกำรพบว่ำมีเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สมำชิกของชุมนุม
สหกรณ์ อย่ำงร้ำยแรง หรือชุมนุมสหกรณ์มีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศหรือ
ค ำแนะน ำของทำงรำชกำร รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค ำส่ังของชุมนุมสหกรณ์จนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่สมำชิกและชุมนุมสหกรณ์อย่ำงร้ำยแรง ให้แจง้ ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ทนัทีเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข และให้จดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำว ต่อส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์ และส ำนักงำน
สหกรณ์จงัหวดั ที่ก  ำกบัดูแลโดยเร็ว 

ให้ผูต้รวจสอบกิจกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขตำมรำยงำนกำรตรวจสอบ และส ำเนำรำยงำนผลกำร
แก้ไขและผลกำรติดตำมของผูต้รวจสอบกิจกำร ต่อส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จงัหวดั                 
ที่ก  ำกบัดูแล 

ขอ้ ๖๖/๒  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ(๑๕) กรณีผูต้รวจสอบกิจกำรปฏิบตัิหรือละเวน้กำร
ปฏิบตัิตำมอ ำนำจหน้ำที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในกำรปฏิบตัิงำนจนเป็นเหตุให้ชุมนุมสหกรณ์ไดรั้บควำม
เสียหำย ผูต้รวจสอบกิจกำรตอ้งรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ หรือหำกตรวจพบขอ้บกพร่อง
ของชุมนุมสหกรณ์ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจกำรตอ้งรับผิดชอบชดใช้
ค่ำเสียหำยอนัจะเกิดแก่ชุมนุมสหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจง้นั้น กำรพิจำรณำควำมรับผิดของผูต้รวจสอบกิจกำรให้
เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

๒๖ 
 

 

      

 

หมวด  ๒๔ 
ทุนส ารอง 

 
ขอ้ ๖๗. ที่มาแห่งทุนส ารอง ทุนส ำรองนั้นนอกจำกก ำไรสุทธิประจ ำปีที่จดัสรร บรรดำเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินที่มีผูย้กให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ ถ้ำผูย้กให้มิได้ระบุว่ำให้ใช้เพื่อกำรใดโดยเฉพำะก็ให้จัดสรรเป็นทุน
ส ำรองทั้งส้ิน 

อน่ึง จ ำนวนเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำมถำ้ไม่มีผูใ้ดใช้สิทธ์ิเรียกร้องจนพน้ก ำหนด
อำยคุวำมก็ให้จดัสรรจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 
 ก ำไรสุทธิประจ ำปีของชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดัสรร
หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงินจ ำนวน
ดงักล่ำวให้จดัสรรเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน 
 ขอ้  ๖๘. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ำรองย่อมเป็นของชุมนุมสหกรณ์โดยส่วนรวมสหกรณ์สมำชิก              
จะแบ่งปันกนัไม่ได ้  และจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้
 ทุนส ำรองจะถอนไดก้็แต่เพ่ือชดเชยกำรขำดทุนหำกบงัเกิดขึ้นหรือเพ่ือจดัสรรกำรเข้ำบัญชีทุนส ำรอง
ให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ใหม่ที่ไดจ้ดทะเบียนแยกจำกชุมนุมสหกรณ์เดิม 
 

 
หมวด  ๒๕   

การฝากหรือลงทนุของชุมนุมสหกรณ์ 
 

 ขอ้  ๖๙. การฝากหรือลงทุนของชุมนุมสหกรณ์ เงินของชุมนุมสหกรณ์นั้น อำจฝำกหรือลงทุนไดต้ำมที่
ก  ำหนดไวใ้นกฎหมำย 

 
หมวด ๒๖ 

กฎหมาย  ข้อบังคับ  ทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ 
 
 ขอ้  ๗๐. ทะเบียนและเอกสารอื่น ให้ชุมนุมสหกรณ์มีทะเบียนสมำชิกทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่น  
ตลอดจนสมุดรำยงำนกำรประชุมตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนดและตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นสมควรให้มีขึ้น 
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิกหรือทะเบียนหุ้นให้ชุมนุมสหกรณ์แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทำงบญัชีของชุมนุมสหกรณ์ผูแ้ทนสหกรณ์สมำชิก
อำจขอตรวจดูเอกสำรดงักล่ำวในวรรคหน่ึงได ้ณ ส ำนกังำนของชุมนุมสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำท ำกำรแต่จะขอดู



 

๒๗ 
 

 

      

 

ทะเบียนเก่ียวกบั  หุ้น  เงินฝำก  หรือเงินกูข้องสหกรณ์สมำชิกอื่นไม่ไดน้อกจำกไดรั้บควำมยินยอมเป็นหนังสือ
ของสหกรณ์สมำชิกนั้นและไดรั้บอนุญำตจำกผูจ้ดักำรก่อน 
 ขอ้  ๗๑. กฎหมาย ข้อบังคับ และเอกสารอื่น ให้ชุมนุมสหกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของชุมนุมสหกรณ์ และงบดุล พร้อมทั้งขอ้บงัคบั และกฎหมำยว่ำดว้ยสหกรณ์ ไวท้ี่ส ำนักงำนชุมนุม
สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สมำชิกขอดูไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
หมวด  ๒๗ 

การสอบบัญชีและการก ากับดูแลชุมนุมสหกรณ์ 
 
 ขอ้ ๗๒.การสอบบัญชี บญัชีของชุมนุมสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบบญัชีอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 ขอ้ ๗๓.การส่งรายการหรือรายงาน ให้ชุมนุมสหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเก่ียวกบักิจกำรของชุมนุม
สหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 

 
หมวด  ๒๘ 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
 ขอ้ ๗๔.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ ให้ค ำนึงถึง
จรรยำบรรณตำมที่ชุมนุมสหกรณ์ก ำหนด 
 ขอ้ ๗๕.การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือ
เสียหำยโดยประกำรใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ แต่มิได้รับช ำระตำมที่เรียกก็ดีให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมภำยในก ำหนดอำยุควำมจนถึงที่สุด ในกรณี
เช่นน้ี ชุมนุมสหกรณ์จะระงบักำรด ำเนินคดีได้ ก็แต่โดยมีเหตุผลพิเศษ ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญ่ 
 ขอ้ ๗๖.การตีความตามข้อบังคับ ในกรณีที่มีปัญหำเก่ียวกบักำรตีควำมในขอ้บงัคบั ให้ชุมนุมสหกรณ์
ขอค ำวินิจฉัยจำกนำยทะเบียนสหกรณ์และให้ชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบตัิตำมค ำวินิจฉัยนั้น 
 ขอ้  ๗๗.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัจะกระท ำได ้ก็แต่โดยมติของที่ประชุม
ใหญ่และตอ้งน ำข้อบังคบัที่ไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติมไปจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ ภำยในสำมสิบวนันับแต่
วนัที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนำยทะเบียนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ให้มีผลใชบ้งัคบัได ้
 กำรเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับจะกระท ำได้ต่อเมื่อแจ้งข้อควำมที่เสนอให้
พิจำรณำนั้นโดยเต็มส ำนวนไปให้สหกรณ์สมำชิกไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 



 

๒๘ 
 

 

      

 

 ในกรณีที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัโดยกำรเปลี่ยนช่ือชุมนุมสหกรณ์ ให้ชุมนุมสหกรณ์คืนใบส ำคญั
รับจดทะเบียน 
 กำรแกไ้ขที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัและกำรเปลี่ยนช่ือชุมนุมสหกรณ์  ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิหรือควำมรับผิดใด ๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
 ข้อ ๗๘.การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือชุมนุมสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อได้ช ำระหน้ีของชุมนุมสหกรณ์แล้ว                 
ถำ้มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่ำใดให้ผูช้ ำระบญัชีด ำเนินกำรตำมล ำดบัดงัต่อไปน้ี 

(๑) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สหกรณ์สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแลว้ 
(๒) จ่ำยเป็นเงนิปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแลว้แต่ตอ้งไม่เกินอตัรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนดตำม

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพฒันำสหกรณ์แห่งชำติส ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
 ถำ้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอ่ีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมมติ
ของที่ประชุมใหญ่  หรือดว้ยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภำยในสำมเดือนนบัแต่วนัที่ช ำระบญัชีเสร็จ 
 
 
 

ลงช่ือ นำยแพทยสุ์รชยั  ติษยำธิคม     ประธำนคณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

   
ลงช่ือ นำยปกรณ์   ไชยวฒันพนัธ์ุ   เลขำนุกำรคณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 
 

 

      

 

 
“ขอรับรองว่ำขอ้บงัคบัทั้ง ๔ ฉบบั มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั” 
 
 

ลงช่ือ นำยแพทยสุ์รชยั  ติษยำธิคม     ประธำนคณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

   
ลงช่ือ นำยปกรณ์   ไชยวฒันพนัธ์ุ   เลขำนุกำรคณะผูจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


