
 

  

    

 

 

 

 

                      เลขทะเบียนสหกรณ์ที�       กพธ. ��/����  

                     เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที�      ������������� 

 

 

  อาศยัตามอาํนาจตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.���� นายทะเบียนสหกรณ์

ได้รับจดทะเบียนขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกดั       

ไวแ้ลว้ ตั�งแต่วนัที� � มกราคม ���� (ใช้แทนข้อบังคบัฉบับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับ        

ที� อ.������) 

 

          ชาํนาญ  จนัทรชาติ 

      (นายชาํนาญ  จนัทรชาติ) 

         สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 

     รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบติัการแทน 

         นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากดั 

พ.ศ. ���� 

 

 ที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกดั เมื�อ

วนัที�  �� พฤศจิกายน พ.ศ.���� ไดล้งมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัฉบบั

เดิมเสียทั�งหมด และให้ใชข้อ้บงัคบัฉบบันี� แทน และนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้  

มีความดงันี�  

                 ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า “ขอ้บังคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ 

จาํกดั พ.ศ.����” 

                 ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�ถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

                 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที�มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี�  นับแต่วนัที�

ขอ้บงัคบัสหกรณ์สหกรณ์ฉบบันี� มีผลบงัคบัใช ้  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากดั 

พ.ศ. ���� 

     
 

หมวดที� 1 

ชื�อ  ประเภทและที�ตั�งสํานกังาน 

          ขอ้ 1.  ชื�อ ประเภท และที�ต ั�งสาํนักงาน 

                        ชื�อ                    สหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั 

                                                FLEET TRAINING COMMAND SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE,  

   LIMITED 

                       ประเภท             สหกรณ์ออมทรัพย ์

                       ที�ตั�งสํานักงาน     เลขที� ��41 หมู่ 1 ตาํบลสัตหีบ อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 20180 

 

 สหกรณ์อาจยา้ยที�ตั�งสํานักงานไดต้ามที�คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจง้

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและให้ดาํเนินการ

แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

ตราสหกรณ์ 

 

 

 

 

              �.  ขอ้ความ  “สหกรณ์ออมทรัพย ์ กองการฝึก   กองเรือยุทธการ จาํกดั”  หมายถึง การที�จะตอ้ง

ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัระหวา่งสมาชิก 

              �.  ถุงเงิน หมายถึง การออมทรัพยข์องสมาชิก 

             �.  เครื�องหมายมา้นํ� า หมายถึง สัญลกัษณ์ของทหารเรือในการให้บริการเพื�อส่งเสริมฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก 

              �.  มือจบักนัลอ้มเป็นวงกลม หมายถึง ความร่วมมือช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัอยา่งไม่มีที�สิ�นสุด 

             �.  ไม่จาํกดัสีและขนาด 

   

 



หมวดที� 2 
วัตถุประสงค์ 

ขอ้ 2.  วตัถุประสงค ์ สหกรณ์นี� มีวตัถุประสงค์เพื�อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ

สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ ในขอ้ต่อไปนี�  

                        (1)    ส่งเสริมใหส้มาชิกออมทรัพย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้

ในทางอนัมั�นคง และไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 

                        (2)    ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 

                        (3)    รับฝากเงินจากสมาชิก หรือจากสหกรณ์อื�น  

 (�)    จดัหาทุนเพื�อกิจการตามวตัถุประสงค ์

                        (�)    จดัใหมี้เงินกูส้าํหรับสมาชิกตามขอ้กาํหนดอนัสมควร 

   (�)    ใหส้หกรณ์อื�นกูย้มืเงิน 

                        (�)    ซื�อหุ้นของธนาคารซึ�งมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

   (�)    ซื�อหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 

                        (�)    ซื�อหุ้นของสหกรณ์อื�น หรือของสถาบนัซึ�งประกอบธุรกิจอนัทาํใหเ้กิดความ

สะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 

     (10)    ซื�อหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

       (11)    ดาํเนินการใหกู้ย้มืเพื�อการเคหะ 

                        (12)   ใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว 

                        (13)    ดาํเนินธุรกิจอื�นที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เพื�อประโยชน์ของสมาชิก 

    (14)    ออกตั�วสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

      (15)    ซื�อตั�วสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

  (��)    ฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นตามกฎหมาย และตามที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาติกาํหนด 

                       (17)    ร่วมมือกบัทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ

สหกรณ์อื�นเพื�อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

                        (18) กระทาํการต่าง ๆ ตามที�อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์เพื�อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์�กล่าวขา้งตน้ ทั�งนี� รวมถึงการถือกรรมสิทธิ� หรือทรัพยสิ์ทธิครอบครอง ซื�อแลกเปลี�ยน

โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื�อหรือให้เช่าซื�อ จาํนองหรือรับจาํนอง จาํนาํหรือรับจาํนาํ ขายหรือ

จาํหน่าย ซึ� งทรัพยสิ์นตลอดจนดาํเนินกิจการอื�นบรรดาที�เกี�ยวกับหรือเนื�องในการจดัให้สําเร็จตาม

วตัถุประสงคด์ว้ย 

                        (19)    ดําเนินกิจการอย่างอื�นบรรดาที� เกี�ยวกับ หรือเนื�องในการจัดให้สําเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 



 

  

หมวดที� 3 

ทุน 

ขอ้ 3.  ทนุ  สหกรณ์อาจหาทุนเพื�อดาํเนินงานตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  

                       (�)    ออกหุน้ 

 (�)    รับฝากเงินจากสมาชิก หรือจากสหกรณ์อื�น  

                        (�)    กูย้มืเงิน และรับเงินจากการออกตั�วสัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

   (�)     สะสมทุนสาํรองและทุนอื�น ๆ 

 (�)    รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นที�มีผูย้กให ้

หุ้น   

ขอ้ 4.  การออกหุน้   สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

ขอ้ 5.  การถอืหุน้   สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินค่าหุน้เป็นรายเดือนตั�งแต่เดือนแรกที�เขา้เป็นสมาชิก

ตามอตัราส่วนของจาํนวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

                 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน และเงินเพิ�มค่าครองชีพ 

หรือเงิน   ที� จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาํ ซึ� งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ

หมายถึงบาํนาญตามกฎหมาย วา่ดว้ยเงินบาํเหน็จบาํนาญ ซึ�งสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

   ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที�สูงกว่าอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบ

ของสหกรณ์ หรือจะขอซื�อหุ้นเพิ�มขึ�นอีกเมื�อใด ก็ให้แสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเพื�อพิจารณาต่อไป 

                สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที�ตนเป็นสมาชิกไม่ได ้ในระหว่างที�สมาชิก

ภาพของสมาชิกยงัไม่สิ�นสุด สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื�อชาํระหนี�แก่เจา้หนี�ของสมาชิกนั�น 

ขอ้ 6.   การส่งค่าหุน้รายเดือน   การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั� น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได ้    

รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจาํเดือนนั�น ๆ ทุกเดือน 

                 เมื�อสมาชิกมีคาํขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น

ว่าสมาชิกนั�นตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทาํให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ�นด้วย

เจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั�นมิต้องส่งเงินค่าหุ้น        

รายเดือนชั�วระยะเวลาตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรก็ได ้

    



 ขอ้ 7.  การงดส่งเงนิค่าหุน้รายเดือน สมาชิกที�ไดส่้งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  84  เดือน หรือเป็น

จาํนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี� สินกบัสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลด

จาํนวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้โดยแจง้ความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ขอ้ 8.  การแจง้ยอดจาํนวนหุน้    สหกรณ์จะแจง้ยอดจาํนวนหุ้นที�สมาชิกถือ  ให้สมาชิกแต่ละคน

ทราบทุกสิ�นปีทางบญัชี 

หมวดที� 4 

การดําเนินงาน 

ขอ้ 9.   การลงลายมือชื�อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื�อเพื�อให้มีผลผูกพันสหกรณ์  เวน้แต่จะ

กาํหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี�  ใหป้ฏิบติัดงันี�  

   (1)  หนังสือกู้ยืมซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ ้ยืมตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจาํนอง ซึ� ง

สหกรณ์เป็นผูจ้าํนองการถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื�น ๆ จะตอ้งลงลายมือชื�อของ

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการที�ได้รับ

มอบหมาย หรือผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน 

                   (2)   การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั�งปวง นอกจากที�กล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนี�

จะตอ้งลงลายมือชื�อของผูจ้ดัการ และ/หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

 อนึ� ง ในหนังสือกูย้ืมซึ� งสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม เช็ค ใบสั�งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั�วสัญญาใช้เงิน และ

ตราสารการเงินของสหกรณ์นั�น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นสาํคญัดว้ย 
 

วงเงินกู้ยืมหรือการคํ�าประกนั 

ขอ้ 10.  วงเงนิกูย้ืมหรอืการคํ�าประกนั   ที�ประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือการคํ�าประกนั

สาํหรับปีหนึ�ง ๆ ไวต้ามที�จาํเป็น และสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึ�งกาํหนดดงัวา่นี�ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ที�ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืม

สาํหรับปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืสาํหรับปีก่อนไปพลาง 

ขอ้ 11.  การกูย้ืมเงินหรือการคํ�าประกนั   สหกรณ์อาจกูย้ืมเงินหรือออกตั�วสัญญาใช้เงิน  หรือ

ตราสารการเงิน หรือโดยวิธี อื�นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที�

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร ทั�งนี�  จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการคํ�าประกันประจาํปี   

ตามขอ้ 10 

 

 



 

  

การรับฝากเงิน 

 ข้อ 12.  การร ับฝากเงิน  สหกรณ์ อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  ห รือฝากประจํา              

จากสมาชิกไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการฝาก ดอกเบี�ย การถอนเงินฝากและขอ้กาํหนด  อื�น ๆ ว่าดว้ยเงิน

ฝากออมทรัพย ์หรือเงินฝากประจาํนั�นใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้ 

ขอ้ 13.  การใหเ้งนิกู ้ เงินกูน้ั�นอาจใหไ้ดแ้ก่ 

    (�)    สมาชิกของสหกรณ์ 

    (�)    สหกรณ์อื�น 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั�นให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกูไ้ดต้าม

ขอ้บงัคบันี�  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

                ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูห้ลกัประกนัสําหรับเงินกู ้

ลาํดบัแห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดชาํระหนี�สาํหรับเงินกู ้และขอ้กาํหนดอื�น ๆ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก

นั�น ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นนั�น คณะกรรมการดาํเนินการ จะพิจารณาให้กูไ้ดต้่อเมื�อสหกรณ์มี

เงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ 

  สมาชิก หรือสหกรณ์อื�น ซึ� งประสงค์จะขอกูเ้งินจากสหกรณ์นี�  ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนดไว ้

ขอ้ 14.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู ้   เงินกูซึ้� งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ  จะให้ไดแ้ต่เฉพาะ

เพื�อการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใช้เงินกูข้องสมาชิก ให้ตรงตามความ         

มุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

ขอ้ 15.  ประเภทและจาํกดัแห่งเงนิกู ้  สหกรณ์อาจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามประเภทและจาํกดั 

ดงัต่อไปนี�  

                         (1) เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที�สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอนัจาํเป็นรีบด่วน 

และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้เงินกู้เพื�อเหตุนั�นได้ตามระเบียบของ

สหกรณ์ 

                       (2)   เงินกูส้ามญั ในกรณีที�สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสาํหรับใชจ่้ายเงิน เพื�อการ

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั�นได้

ตามระเบียบของ สหกรณ์ 

 



                        (3)   เงินกู้พิเศษ เมื�อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที�จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื�อ

ส่งเสริมฐานะความมั�นคงหรือเพื�อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกไดโ้ดยจาํนวนเกินกว่า

จาํกดัที�สมาชิกนั�นอาจไดรั้บเงินกูส้ามญั  (ตามที�กล่าวใน (2) ขา้งบนนี� ) คณะกรรมการดาํเนินการอาจให้

เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั�น ไดต้ามที�เห็นสมควร โดยผูข้อกู้ตอ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้

ประเภทนี�ตลอดจนเงื�อนไขและวิธีการ และตอ้งมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

            ขอ้ 16.  ดอกเบี�ยเงนิกู ้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี�ยเงินกูทุ้กประเภทที�ให้แก่สมาชิกในอตัราตาม 

ที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

           ขอ้ 17.  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดาํเนินการตรวจตรา 

ควบคุม ให้เงินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเมื�อคณะกรรมการ

ดาํเนินการเห็นว่า หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดี ภายใน

ระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

               ในกรณีอย่างหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืน

โดยสิ�นเชิง พร้อมทั�งดอกเบี�ยในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ให้ไว ้และให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

             (�)   เมื�อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 

    (�)   เมื�อปรากฏต่อคณะกรรมการดาํเนินการว่า ผูกู้ ้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที�ให้

เงินกูน้ั�น 

 (�)  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง และ

ผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

                (�)  เมื�อคา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาสองเดือน หรือ

ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

 ในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผิดชาํระหนี� แทนผูกู้ต้ามที�กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ชาํระหนี�นั�นโดยสิ�นเชิงได ้เมื�อผูค้ ํ�าประกนัร้องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้ ํ�าประกนั

ชาํระเป็นงวดรายเดือนจนครบจาํนวนตามที�ผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ก็ได ้

                ขอ้ 18.  ความผูกพนัของผูกู้ห้รือผูค้ํ�าประกนั  ผูกู้ ้ หรือผูค้ ํ� าประกันต้องรับผูกพนัว่า ถา้ตน

ประสงค์จะขอโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3) จะตอ้งแจ้งเป็น

หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี� สินซึ� งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ� นเสียก่อน             

(เวน้แต่กรณีที�ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 43)    
 



 

  

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

 ขอ้ 19.  การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั�น  สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามที�กาํหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์โดยให้คาํนึงถึงความมั�นคง

และประโยชน์สูงสุดที�สหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 ขอ้ 20.   การเงนิและการบญัชีของสหกรณ ์

 (1)   การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของผูจ้ดัการ ทั�งนี� เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

                           (2)   การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัทาํบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั�วไป    

วนัสิ�นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ�นสุด ณ วนัที� 30 กันยายน ของทุกปี เมื�อสิ�นปีทางบัญชีทุกปีให้

สหกรณ์จดัทาํงบดุลรวมทั�งบญัชีกาํไรขาดทุนตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

                           (3)   เมื�อมีเหตุตอ้งบนัทึกรายการในบญัชีเกี�ยวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ ใหบ้นัทึก

รายการในวนัที�เกิดเหตุนั�นสาํหรับเหตุอื�นที�ไม่เกี�ยวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึกรายการในสมุดบญัชี

ภายในสามวนั นบัแต่วนัที�มีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั�น 

 ขอ้ 21.  การเสนองบดุลต่อที�ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล ซึ� งผูส้อบ

บญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณาอนุมติัภายในหนึ�งร้อยห้าสิบวนันบัแต่

วนัสิ�นปีทางบญัชี 

 การเสนองบดุล ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ดว้ย 

  ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที�เสนอต่อที�ประชุมใหญ่นั�นไปยงัสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว ้ 

ณ สาํนกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 

              ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยงั          

นายทะเบียน สหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที�มีการประชุมใหญ ่

 อนึ�ง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไวที้�สาํนกังาน

ของสหกรณ์เพื�อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

 

 

 

 
 



กาํไรสุทธิประจําปี 

 ขอ้ 22.  การจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี  เมื�อสิ�นปีทางบัญชี และได้ปิดบญัชีตามมาตรฐานการ

บญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ

ของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ แต่

ตอ้งไม่เกินอตัราที�คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

                 กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั�น ที�ประชุมใหญ่อาจจะ

จดัสรรได ้ดงัต่อไปนี�  

                            (1)   เป็ น เงินปั นผลตาม หุ้นให้แ ก่ส ม าชิกใน อัตราไม่ เกินอัตราที� ก ําห นดใน

กฎกระทรวง แห่งค่าหุ้นที�ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ� ง         

ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย      

จาํนวนเงินปันผลทั�งสิ�นที�จ่ายสาํหรับปีนั�นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

                ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที�สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวนัที� เจ็ด     

ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคาํนวณเงินปันผลตั� งแต่เดือนนั� น ส่วนหุ้นที�สมาชิกชําระต่อสหกรณ์     

หลงัวนัที�เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั�งแต่เดือนถดัไป 

                     (2)   เป็นเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี�ยเงินกู ้ ซึ� งสมาชิก

นั� น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที�ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี� ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบี�ยในปีใด   มิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีนั�น 

 (3)   เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ที�และลูกจา้งสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ

กาํไรสุทธิ 

 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที�มีอยูใ่นวนัสิ�นปีนั�น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี�จะถอนไดโ้ดยมติแห่งที�ประชุมใหญ่

เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1) 

                       (5)   เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ  ตามระเบียบสหกรณ์ 

                        (�)   เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสองของกาํไรสุทธิตาม

ระเบียบสหกรณ์ 

                        (�)   เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว       

ไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบสหกรณ์ 

                        (8)   เป็นทุนเพื�อจดัตั�งสํานักงาน หรือกองทุนต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างความมั�นคงให้แก่

สหกรณ์ 

                        (9)   กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ (ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 
 



 

  

ทุนสํารอง 

 ขอ้ 23.  ที�มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจดัสรรจากกาํไรสุทธิตามขอ้ 22 แลว้บรรดาเงินอุดหนุน 

หรือทรัพย์สินที�มีผูย้กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้กให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื�อการใดโดยเฉพาะก็ให้สมทบ      

เป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 

 อนึ� ง จาํนวนเงินซึ� งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถา้ไม่มีการเรียกร้องจนพน้กาํหนดอายุ

ความก็ให ้สมทบจาํนวนเงินนั�นเป็นทุนสาํรอง 

 กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหที้�ประชุมใหญ่จดัสรร

ตามข้อ 22 หากที�ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจํานวน           

ใหน้อ้ยลงก็ดี ยอดเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น 

                ขอ้ 24.  สภาพแห่งทนุสาํรอง  ทุนสาํรองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม   สมาชิกจะ

แบ่งปันกนัไม่ได ้หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหนึ�งก็ไม่ได ้

 ทุนสาํรองนี�จะถอนไดก้็แต่เพื�อชดเชยการขาดทุนหรือจดัสรรใหก้บัสหกรณ์ที�แยกไปเท่านั�น 

 

ทะเบยีน  บัญชี  และเอกสารอื�น ๆ 

 ขอ้ 25. ทะเบียน และบญัชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  และทะเบียนอื�น 

ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชีตามแบบที�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตาม

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ�น 

 เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์ส่งสําเนา

ทะเบียนหุน้ที�เปลี�ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ปีละ 1 ครั� ง ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชี 

ขอ้ 26. กฎหมายและขอ้บงัคบั ให้สหกรณ์จดัให้มีพระราชบญัญติัสหกรณ์ และกฎกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซึ� งคงใช้อยู่กับข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์นี� ไว ้          

ณ สาํนกังานของ สหกรณ์ สมาชิกและผูส้นใจอาจขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

 ขอ้ 27.  การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั�นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั� ง

โดยผูส้อบบญัชีซึ�งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั�ง 

 ขอ้ 28.  การตรวจตราควบคุม  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ผูต้รวจการ

สหกรณ์หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที�ซึ� งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอาํนาจออกคาํสั�ง

เป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื�น ๆ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ เจา้หน้าที� 

และสมาชิกของสหกรณ์มาชี� แจงขอ้เท็จจริงเกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี�ยวกบัการ



ดาํเนินงานหรือรายงานการประชุมได ้ ทั�งอาจเรียกและเขา้ร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี ทะเบียน เอกสาร และ

ใบสาํคญัต่าง ๆ ของสหกรณ์ได ้

 ทั�งนี�   ให้ผูซึ้� งเกี�ยวขอ้งตามความในวรรคแรก อาํนวยความสะดวกและชี�แจงขอ้ความในเรื�อง

เกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ใหท้ราบตามความประสงค ์

 ขอ้ 29. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือรายงานเกี�ยวกับกิจการของ 

สหกรณ์ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล ตามแบบและระยะเวลาที�หน่วยงานนั�นกาํหนด 
 

หมวดที� 5 

สมาชิก 

 ขอ้ 30.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี�คือ 

 (1) ผูล้งชื�อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูที้�มีชื�ออยู่ในบัญชีรายชื�อซึ� งจะเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์ 

 (2)    ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

ขอ้ 31.  คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

                         (1)     เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 (2)     เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

                          (3)     ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํปี หรือเป็นเจา้หนา้ที�และลูกจา้งประจาํของ

สหกรณ์นี�หรือ 

                                   ข. เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ สังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ หรือ

ช่วยราชการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หรือเป็นทหารกองหนุนมีเบี� ยหวดั หรือเป็นข้าราชการ

กลาโหมประจาํการ ซึ� งเคยรับราชการหรือช่วยราชการสังกัด กองการฝึก กองเรือยุทธการ หรือเป็น

ขา้ราชการกองทพัเรือที�มีอยูใ่นพื�นที�สัตหีบ 

                          (4)     เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 (5)     มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

               ขอ้ 32. การเขา้เป็นสมาชิก  ผูส้มัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ รวมทั� งสมาชิกสหกรณ์    

ออมทรัพย์อื�น ซึ� งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 36 ต้องยื�นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ            

ที�กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในชั�นยศไม่ตํ�ากว่าเรือเอกคนหนึ� งรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัร

เป็นผูด้าํรงชั�นยศไม่ตํ�ากวา่ นาวาโท ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 



 

  

 เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตาม

แบบกาํหนดไวใ้นขอ้ 31 ทั�งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรื�องการรับ

สมาชิกเขา้ใหม่ใหที้�ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 

 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เมื�อผูส้มคัรร้องขอ 

ก็ให้  คณะกรรมการดาํเนินการนาํเรื�องเสนอที�ประชุมใหญ่เพื�อวินิจฉัยชี�ขาด มติแห่งที�ประชุมใหญ่ให้

รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี�  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกที�มา

ประชุม  

 ขอ้ 33.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์

คนละหา้สิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี� ใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 ขอ้ 34.  สทิธิหนา้ที�ในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื�อของตนในทะเบียนสมาชิก

กบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุ้นตามจาํนวนที�จะถือครบถว้น เมื�อไดป้ฏิบติัดงันี� แลว้จึงจะถือว่าได้

สิทธิในฐานะสมาชิก    

   สิทธิของสมาชิกดังนี� 

 1.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื�อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

 2.  เขา้ชื�อเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 

 3.  เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 

 4. ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 

 5.  สิทธิอื�น ๆ ที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้อื�นของสหกรณ์ 

 หน้าที�ของสมาชิกมีดงันี� 

 1.  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ 

 2.  เขา้ร่วมประชุมทุกครั� งที�สหกรณ์นดัหมาย 

                                  3.  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์เพื�อใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารที�เขม้แขง็ 

                                  4.  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

                                  5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง        

และมั�นคง 

 ขอ้ 35. สมาชิกยา้ยสงักดั สมาชิกที�ยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื�น และประสงค ์      

จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซึ์� งตั�งขึ�นในสังกดันั�น หากสหกรณ์นั�นมีขอ้บงัคบัให้

รับเขา้เป็นสมาชิกได ้และคณะกรรมการดาํเนินการได้มีมติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั�น      

มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที�ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี� ไปยงัสหกรณ์ที�ตนได้เขา้เป็น



สมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้และเงินฝาก (ถา้มี) ที�สมาชิกนั�นมีอยู่ต่อสหกรณ์

ใหต้ามวิธีการที�ไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

  ขอ้ 36.  การรบัโอนสมาชิกสหกรณ์อื�น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื�นซึ� งยา้ยหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ้ 31 (3) หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ก็ให้ยื�นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามที�

กาํหนดไวใ้นข้อ 32 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 34 ตั� งแต่วนัที�ได้ลงลายมือชื�อในทะเบียน

สมาชิกกบัไดช้าํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และสหกรณ์ที�ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์

นี�แลว้  

 การรับโอนเงินค่าหุ้น และการปฏิบติัเกี�ยวกบัหนี� สินที�มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั�น ให้เป็นไปตามที�

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

ขอ้ 37.  การเปลี�ยนแปลงชื�อ สญัชาติ และที�อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี�ยนแปลงในเรื�อง ชื�อ 

สัญชาติ และ  ที�อยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 
 

การตั�งผู้รับโอนประโยชน์ 

               ขอ้ 38. การตั�งผูร้บัโอนประโยชน์ สมาชิกจะทําเป็นหนังสือ ตั� งบุคคลหนึ� งหรือหลายคน  

เพื�อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึ� งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื�อตนเสียชีวิตนั�น มอบให้สหกรณ์ถือไวก้็ได้

หนงัสือตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นี�ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

                ถา้สมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้ทาํไวแ้ลว้     

ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

 เมื�อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน และดอกเบี� ย

บรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้ตั�งไว ้หรือถา้มิได้ตั�งไว ้ก็คืน

ให้แก่บุคคลที�ได้นาํหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการ ว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิ

ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น  ทั�งนี�ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 44 วรรคแรก และขอ้ 45 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ขอ้ 39.    การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี�  

 (�)   ตาย 

 (�)   ลาออกจากสหกรณ์ 

 (�)   วิกลจริต 

 (�)   ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

                            (�)   ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํขอ้ 31 (3) โดยมีความผิด 

 (�)   ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 



 

  

 ขอ้ 40.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนี� สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ� า

ประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์ไดโ้ดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  และ

เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึง

ใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 ขอ้ 41.  การใหอ้อกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึ�งอยา่งใด

ดงัต่อไปนี�  

                           (1)   ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  หรือ     

ไม่ถือหุน้ครั� งแรกตามขอ้ 34 

  (2)   ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึงหกงวดทั�งนี�   

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

(3)   นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

 (4)   ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนั สาํหรับเงินกูที้�เกิดบกพร่องใหค้ืนดีภายในระยะเวลา

ที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 (5)   คา้งส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายหนึ�ง ๆ 

 (6)   ไม่ให้ขอ้ความจริงเกี�ยวกับหนี� สินของตนแก่สหกรณ์เมื�อสมัครเขา้เป็นสมาชิก  

หรือเมื�อจะก่อความผูกพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้ ํ�าประกัน หรือเมื�อมีความผูกพนัใน

หนี� สินต่อสหกรณ์อยู่แลว้ 

 (7)   จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ 

อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซื�อสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 

 เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏวา่สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดงักล่าวขา้งตน้

นี�และไดล้งมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการ

ที�อยูใ่นที�ประชุมแลว้ ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั�นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 สมาชิกที�ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื�นอุทธรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนั นับแต่

วนัที�ทราบการใหอ้อกคาํวินิจฉยัของที�ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นสิ�นสุด 

 ขอ้ 42.  การขีดชื�อสมาชิกออกจากทะเบียน   ในกรณีที�สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ

ใด ๆ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการขีดชื�อสมาชิกออกจากทะเบียน 

 ขอ้ 43.  สมาชิกที�โอน หรือยา้ยหรือออกจากราชการหรืองานประจาํ  โดยไม่มีความผิด สมาชิก    

ที�โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการหรืองานประจาํ ตามขอ้ 31 (3) โดยไม่มีความผิดเวน้แต่ออกเพราะ

เสียชีวิต หรือวิกลจริต หรือตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย ถา้มิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่า     



คงเป็นสมาชิกอยู่โดยมิตอ้งส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั�นอาจไดรั้บเงินกู้จาก

สหกรณ์ไดต้ามระเบียบวา่ดว้ยเงินกูข้องสหกรณ์ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 

 ขอ้ 44.  การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที�สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (1) (2) และ (3) นั�น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืน

คา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั�น ผูมี้สิทธิไดรั้บ

จะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทนัที โดยไม่มีเงินปันผล  และเงินเฉลี�ยคืนสําหรับปีที�ออกนั�น หรือจะเรียกให้

จ่ายคืนหลงัจากวนัสิ�นปีที�ออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนสําหรับปีที�ออกนั�นด้วย ในเมื�อที�

ประชุมใหญ่ไดมี้มติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั�นแลว้ก็ได ้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี�ย

นั� น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี�  และในระเบียบของ

สหกรณ์ 

                ถา้ในปีใดจาํนวนค่าหุ้นที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน

เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที�มีอยู่ในวนัตน้ปีนั�น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการจ่ายคืนค่า

หุน้ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั�นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที�ขาด

จากสมาชิกภาพเนื�องจากตนไดโ้อน หรือยา้ยหรือออกจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้ 31 (3) โดยไม่

มีความผิดนั�นคณะกรรมการดาํเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 

                ในกรณีที�สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 

เงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืน กบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย

ลม้ละลาย 

                 ในกรณีที�สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 39 (5) , (6) นั�น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  

เงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืน กบัดอกเบี�ยคา้งจ่าย บรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา

อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืนตั�งแต่ประจาํปีที�ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้

จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัสิ�นปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั�นภายหลงัที�ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยการรับฝาก

เงินในขอ้บงัคบันี�และในระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ 45.  การหกัจาํนวนเงนิซึ�งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ ์   ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินดงักล่าว

ในขอ้ 44 นั�น สหกรณ์มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินซึ�งสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื�อหนี�สินของสหกรณ์ 

 ขอ้ 46.  ความรบัผิดของสมาชิก สมาชิกตอ้งรับผิดเพื�อหนี� สินของสหกรณ์จาํกดัเพียงไม่เกิน

จาํนวนเงินค่าหุ้นที�ยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที�ตนถือ 

 
 



 

  

หมวดที� 6 

สมาชิกสมทบ    

 ขอ้ 47.  สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามที�เห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมคัรใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ

ประจาํ 

 ขอ้ ��.  คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

                          (�)   เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์                                    

                       (�)   เป็นบุคคลธรรมดาในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ทั�งบรรลุนิติภาวะและยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ในกรณีที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไดรั้บคาํยินยอมจากผูป้กครองเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

เป็นบุคคลธรรมดาที�บรรลุนิติภาวะหรือเป็นนกัเรียนทหาร 

                            (�)   เป็นผูที้�มีความประพฤติดีงาม 

                            (�)  เป็นผูที้�จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ 

                            (�)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

                 ขอ้ ��.  การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื�นใบสมคัร

ถึงสหกรณ์ตามแบบที�กาํหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ � คน รับรอง เมื�อคณะกรรมการ

ดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที�กาํหนดในขอ้ �� ทั�งเห็นเป็น

การสมควรแลว้ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได้ และตอ้งจดัให้ผูส้มคัรได้ลงลายมือชื�อในทะเบียน

สมาชิกสมทบกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุน้ตามที�จะถือครบถว้น 

                เมื�อสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ยอ่มไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

               ขอ้ ��.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้

ในวนัที�ยื�นใบสมคัรเป็นสมาชิกจาํนวนเงินห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี� ให้ถือว่าเป็นรายไดข้อง

สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

               ขอ้ ��.  การใหบ้ริการ  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที�

เห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ ทั�งนี�  ประเภทของสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนด วิธีการให้บริการและอื�น ๆ ตลอดจนสวสัดิการ และผลตอบแทนจากการใช้

บริการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

                ขอ้ ��.  สทิธิและหนา้ที�ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนา้ที�ดงัต่อไปนี�  

                 สิทธิของสมาชิกสมทบ 

                                (�)  ไดรั้บบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 

                                (�)  ถือหุน้ไดต้ั�งแตสิ่บหุน้ถึงไม่เกินหนึ�งพนัหุน้ โดยใหถื้อไดค้รั� งเดียวในวนัสมคัร 

 (�)   ฝากเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 



               หน้าที�ของสมาชิกสมทบ 

                             (�)   ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ใน

เรื�องเกี�ยวกบัสมาชิกสมทบ 

                            (�)   เขา้ร่วมประชุมที�สหกรณ์นดัหมาย 

                ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ดังต่อไปนี� 

                             (�)   นบัชื�อของสมาชิกสมทบเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 

                             (�)   ออกเสียงในเรื�องใด ๆ ของสหกรณ์ 

                             (�)   เขา้เป็นกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

               ขอ้ ��.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

ดงัต่อไปนี�  

 (�)  ตาย 

 (�)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (�)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

 (�)  ลาออกจากสหกรณ์ และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

   (�)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์  

  (�)  ถูกใหอ้อกจากงานประจาํ 

               ขอ้ ��.  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความ

จาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการและเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดส้อบสวนพิจารณา

เห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้จึงใหถื้อวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

                ขอ้ ��.  การใหอ้อกจากสหกรณ์  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 

ดงัต่อไปนี�  

                             (�)  ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

                             (�)  ไม่ลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

                             (�)  ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและคาํสั�งของสหกรณ์ 

                            (�)  แสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือทาํใหเ้สื�อมเสียต่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใด ๆ  

                            (�)  ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการมีมติใหอ้อก 

          ขอ้ ��.  การเปลี�ยนแปลงชื�อ สญัชาติ และที�อยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี�ยนแปลงในเรื�อง

ชื�อ สัญชาติ และที�อยู ่ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 



 

  

 ขอ้ ��. การตั�งผูร้บัโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนงัสือตั�งบุคคลหนึ�งหรือหลายคน

เพื�อให้เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ซึ� งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื�อตนตายนั�น มอบให้สหกรณ์ถือไว ้หนังสือ

ตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ดงัวา่นี�ตอ้งทาํตามลกัษณะพินยักรรม 

               ถา้สมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้ทาํ     

ไวแ้ลว้ ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

               เมื�อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ 

และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล ที�สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บ

โอนประโยชน์ที�ไดต้ั�งไว ้หรือถา้มิได้ตั�งไวก้็คืนให้แก่บุคคลที�ไดน้ําหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที�พอใจ

คณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น ทั�งนี�  ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 

�� วรรคแรก และขอ้ �� 

               ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน

กาํหนดหนึ� งปีนับแต่วนัที�สมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบตัรที�

ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั�น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมื�อ

คณะกรรมการดาํเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน           

สี� สิบห้าวนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูที้� มีชื�อเป็น     

ผูรั้บโอนประโยชน์ที�สมาชิกสมทบได้จดัทาํให้สหกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี เมื�อพน้กาํหนดอายุความ

ฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั�งสิ�น 

               ขอ้ ��.  การจา่ยคืนจาํนวนเงนิของสมาชิกสมทบที�ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที�สมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ ��(�), (�), (�) นั�น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลคา้งจ่าย

บรรดาที�สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซึ�งออกเพราะเหตุอื�น พร้อมดว้ย

เงินปันผลคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ โดยเฉพาะค่าหุ้น

นั�นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลสําหรับปีที�ออกนั�น หรือจะเรียกให้

จ่ายคืนหลังจากวนัสิ�นปีทางบัญชีที�ออก โดยได้รับเงินปันผลคืนสําหรับปีที�ออกนั� นด้วย  ในเมื�อ            

ที�ประชุมใหญมี่มติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีนั�นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ย

นั�น สหกรณ์จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์   

                ถา้ในปีใด จาํนวนค่าหุ้นที�ถอนคืนเนื�องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ

สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที�มีอยูใ่นวนัตน้ปีนั�น คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจให้รอการ

จ่ายคืนค่าหุน้ของสมาชิกที�ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั�นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

 ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ��(�) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    

เงินรับฝาก  เงินปันผลกบัดอกเบี�ยคา้งจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั�นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย

ลม้ละลาย 



               ในกรณีที�สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ��(�), (�) นั� น สหกรณ์จะจ่าย       

ค่าหุ้น เงินปันผลกับดอกเบี� ยค้างจ่ายบรรดาที�สมาชิกสมทบนั� นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา        

อนัสมควร โดยไม่มีเงินปันผลตั�งแต่ประจาํปีที�ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจ่้ายค่าหุ้น

ภายหลงั วนัสิ�นปีโดยขอรับเงินปันผลในปีนั�นภายหลงัที�ที�ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี�ยนั�น สหกรณ์จะจ่ายใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 

              ขอ้ ��. การหกัจาํนวนเงนิซึ�งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจาํนวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ้ �� นั�น สหกรณ์มีอาํนาจหักจาํนวนเงินซึ� งสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์   

ออกก่อน 

            ขอ้ ��. การถอนชื�อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที�สมาชิกสมทบออกสหกรณ์

ไม่วา่เพราะเหตุใด ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการถอนชื�อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวดที� 7 

การประชุมใหญ่ 

 ขอ้ 61. การประชุมใหญ่สามญั ให้คณะผูจ้ดัตั�งสหกรณ์นดัสมาชิกมาประชุมกนัเป็นการประชุม

ใหญ่สามัญครั� งแรกภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัที�จดทะเบียนสหกรณ์ เพื�อเลือกตั� งคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และมอบหมายการทั�งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ 

 การประชุมใหญ่สามัญครั� งต่อไปให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชุมใหญ่สามญัปีละ 

หนึ�งครั� ง  ภายในหนึ�งร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 ขอ้ 62.  การประชุมใหญ่วิสามญั  คณะกรรมการดาํเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเมื�อใดก็

สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์แจง้ใหเ้รียกประชุมใหญ่วิสามญั หรือในกรณีที�สหกรณ์

เกิดการขาดทุนเกินกึ�งของจาํนวนทุนเรือนหุ้นที�ชาํระแลว้ ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้แต่

ไม่เกินสามสิบวนันบัแตว่นัที�สหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกซึ�งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในหา้ของจาํนวนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ�งร้อย

คน หรือผูแ้ทนสมาชิกซึ�งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึ�งในห้าของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่นอ้ย

กว่าห้าสิบคนลงลายมือชื�อทาํหนังสือร้องขอเพื�อการใดการหนึ�ง ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ ให้เรียก

ประชุมใหญ่วิสามญัเมื�อใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัที�รับคาํร้องขอ 

 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว

ขา้งตน้ ใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอาํนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามญัได ้ภายในระยะเวลาที�เห็นสมควร 

 ขอ้ 63.  การประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก กรณีที�สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การ

ประชุมใหญ่ประกอบดว้ยผูแ้ทนสมาชิกเท่านั�น 



 

  

  ขอ้ 64.  การเลอืกตั�งผูแ้ทนสมาชิก 

                        (�)   สมาชิกเท่านั�นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั�งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 

                           (�)   การเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกคราวหนึ� ง ๆ ให้กระทาํในที�ประชุมก่อนประชุมใหญ่

สามัญของสหกรณ์ทุกครั� ง และให้ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการกลุ่มแจ้งชื�อผูแ้ทนสมาชิกในกลุ่ม     

ของตนที�สหกรณ์โดยมิชกัชา้ 

                            (3)   ให้ที�ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิก โดยอตัราส่วนจาํนวนสมาชิก 

50 คน ต่อผูแ้ทนสมาชิกหนึ� งคน ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวเกินกึ�งให้เลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกเพิ�มขึ�น

อีกหนึ� งคนในจาํนวนนี� ให้ประธานกลุ่มเป็นผูแ้ทนสมาชิกโดยตาํแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจาํนวน

ผูแ้ทนสมาชิกที�กลุ่มพึงเลือกตั�งได ้อนึ�ง จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกในสหกรณ์ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หนึ�งร้อยคน 

 (4)   ผูแ้ทนสมาชิกอยู่ในตาํแหน่งคราวละหนึ�งปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการ

เลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นตาํแหน่งตอ่ไปพลาง 

 ขอ้ 65.  การพน้จากตาํแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 

 (�)   ครบวาระหรือมีการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 

                            (�)  ลาออกโดยยื�นใบลาออกต่อที�ประชุมกลุ่มซึ�งตนสังกดั 

 (�)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

 (�)  ที�ประชุมกลุ่มซึ�งตนสังกดัลงมติถอดถอน 

 ขอ้ 66.  ตําแหน่งผูแ้ทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากตาํแหน่ง

ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ จนทาํให้จาํนวนผูแ้ทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ�งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี�

ของจาํนวนผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด ก็ให้ที�ประชุมกลุ่มดาํเนินการเลือกตั�งผูแ้ทนสมาชิกให้ครบตาม

จาํนวนที�วา่งลง และใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าที�กาํหนดที�ผูซึ้� งตนแทนนั�นชอบจะอยูไ่ด ้

 ขอ้ 67.  การแจง้กําหนดการประชุมใหญ่    เมื�อมีการประชุมใหญ่ ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนงัสือ

แจง้วนั เวลา สถานที� และเรื�องที�จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กวา่เจ็ดวนั แต่ถา้การประชุมนั�นเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั�งนี�  ให้ประธานกรรมการ

หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการเป็นผูล้งชื�อในหนงัสือนั�น และตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�กรมส่งเสริม

สหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกนักบัที�แจง้ให้สมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกทราบดว้ย 

                ขอ้ 68.  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุม

ไม่นอ้ยกวา่กึ�งจาํนวนของสมาชิกทั�งหมด ในกรณีประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิกตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งจาํนวนของผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ� งร้อยคน จึงจะเป็นองค์

ประชุม ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั� งภายในสิบสี�วนั

นบัแต่วนัที�นัดประชุมใหญ่ครั� งแรกในการประชุมครั� งหลงันี�  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วิสามญัที�สมาชิก



หรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแลว้ เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

หนึ� งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือเป็น  

องค์ประชุม  แต่ถ ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที�สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม

เมื�อมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไม่ถึงที�จะเป็นองคป์ระชุมตามที�กล่าวขา้งตน้ ก็ให ้

งดประชุม 

 ในกรณีที�ประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก สมาชิกทั�วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ        

ผูส้ังเกตการณ์ไดแ้ต่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแสดงความคิดเห็นหรือไดรั้บเลือกตั�งใด ๆ ทั�งสิ�น 

             ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอาํนาจใหผู้อื้�นมาประชุมแทนตนไม่ได ้

              ขอ้ ��.  อาํนาจหนา้ที�ของที�ประชุมใหญ่  ที�ประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ที�พิจารณาวินิจฉยัปัญหาทุก

อยา่งที�เกิดขึ�นเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

                          (�)   รับทราบเรื�องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั�งผูแ้ทน

สมาชิก และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัร ซึ� งมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที�ถูกให้ออกจาก

สหกรณ์ 

                            (�)   พิจารณาเลือกตั�ง และถอดถอนกรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ 

                            (�)   พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 

 (�)   รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

                            (�)   พิจารณากาํหนดบาํเหน็จ ค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการดาํเนินการ 

หรือกรรมการอื�นๆ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

                            (�)   พิจารณากาํหนดวงเงินซึ�งสหกรณ์อาจกูย้มืหรือคํ�าประกนั 

                            (�)   รับทราบแผนงาน และประมาณการรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 

                          (�)   พิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 

                      (�)   รับทราบเรื�องการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ

ชุมนุมสหกรณ์ที�สหกรณ์นี� เป็นสมาชิกอยู ่

                            (��)  พิ เคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรอง            

นายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี ซึ�งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั�ง                 

                   (��)  กําหนดรูปการ ซึ� งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื� องเกื�อหนุนบรรดาสมาชิกตาม

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 

 

   



 

  

หมวดที� 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้ ��.  คณะกรรมการดําเนินการ  ให้ที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจาํนวนกรรมการ   และการดาํรง

ตาํแหน่งให้มีกรรมการดาํเนินการคณะหนึ� งไม่เกินสิบห้าคน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ� งคน 

และกรรมการอื�นอีกสิบสี�คน โดยที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจากสมาชิกเพื�อเป็นผูด้าํเนินกิจการ และเป็น

ผูแ้ทน สหกรณ์ในกิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอกเพื�อการนี�คณะกรรมการดาํเนินการจะมอบหมายให้

กรรมการดาํเนินการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการทาํการแทนก็ได ้

 การมอบหมายตามความในวรรคก่อน ตอ้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

 สมาชิกที�ผิดนัดการส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่ว่าเป็นตน้เงินหรือดอกเบี�ย ในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชีถึงวนัเลือกตั� งกรรมการดําเนินการหรือผูซึ้� งเคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก

ตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที� หรือเคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากตาํแหน่ง

กรรมการดาํเนินการ หรือผูซึ้� งลาออกจากราชการหรือเกษียณราชการแลว้ หรือเคยไดรั้บโทษจาํคุกโดย

คาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกในความผิดเกี�ยวกบัทรัพยที์�กระทาํโดยทุจริตหรือเคยถูกไล่ออก ปลดออก 

หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที� หรือผูซึ้� งเป็น

เจา้หนา้ที�และลูกจา้งประจาํในสหกรณ์นี�  ไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 71.  อาํนาจหนา้ที�ของกรรมการดําเนินการแต่ละตาํแหน่ง 

 (ก)   ประธานกรรมการ มีอาํนาจหน้าที�ดังนี� 

                                  (�)   เป็นประธานในที�ประชุมใหญ่ และที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

                                      (�)   ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

                                      (�)   ลงลายมือชื�อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  

                                      (�)   ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ ภายใต้

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั�งของสหกรณ์ 

 (ข)   รองประธานกรรมการ มีอาํนาจหน้าที�ดังนี� 

                                    (�)   ปฏิบติัการในอาํนาจหน้าที�ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ

เมื�อประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้หรือเมื�อตาํแหน่งประธานวา่งลง 

                                      (�)   ปฏิบติัการตามที�ประธานกรรมการมอบหมายให ้

                                      (�)   ดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ ภายใต้

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั�งของสหกรณ์ 

 



 (ค)   เลขานุการ มีอาํนาจหน้าที�ดังนี� 

                                     (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

ดาํเนินการทุกครั� ง 

                                      (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย         

อยูเ่สมอ 

                                      (3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี 

                                      (4) ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายให้ ภายใต้

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือคาํสั�งของสหกรณ์ 

 (ง)   เหรัญญิก มีอาํนาจหน้าที�ดังนี� 

                                  (�)   ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์น

ของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

                                      (�)   ดาํเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการมอบหมายให ้ภายใตข้อ้บงัคบั 

ระเบียบ  มติ หรือคาํสั�งของสหกรณ์ 

 ขอ้ 72. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการดาํเนินการอยู่ในตาํแหน่งได้คราวละสองปี 

โดยถือปีทางบัญชีของสหกรณ์ และในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปีคราวต่อไปให้กรรมการ

ดาํเนินการจาํนวนหนึ� งในสอง (เศษของจาํนวนกรรมการที�เหลือให้ปัดขึ�น) ของจาํนวนกรรมการ

ดาํเนินการทั�งหมดออกจากตาํแหน่ง โดยวิธีจบัฉลากและให้ที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัจาํนวนกรรมการดาํเนินการที�ออกไป สําหรับในปีต่อไปให้กรรมการที�อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรณีที�กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะ กรรมการดาํเนินการที�ไดรั้บเลือกตั�ง

ใหม่ให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการดาํเนินการชุดแรก โดยนาํความในวรรคหนึ�งมาใช้โดย

อนุโลม 

 เมื� อครบกําหนดแล้วหากยังไม่ มีการเลือกตั� งคณ ะกรรมการดําเนินการชุดใหม่  ก็ ให้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดิมอยู่ในตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการเลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการ

ชุดใหม่ กรรมการดาํเนินการซึ�งออกจากตาํแหน่งตามวาระ (รวมทั�งการออกโดยวิธีจบัฉลาก) อาจไดรั้บ

เลือกตั�งซํ�าได ้แต่จะอยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

                ขอ้ 73.  คณะผูจ้ดัต ั�งสหกรณ์  เมื�อไดรั้บจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แลว้ ให้คณะผูจ้ดัตั�งสหกรณ์

มีอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จนกว่าที�ประชุม

ใหญ่สามญัครั� งแรกจะไดเ้ลือกตั�งคณะกรรมการดาํเนินการขึ�น 

 ให้คณะผูจ้ดัตั�งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั�งปวง ให้แก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัที�ไดรั้บ

เลือกตั�ง 



 

  

                ขอ้ 74.  การพน้จากตําแหน่ง    กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ� ง

อยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

                           (�)   ถึงคราวออกตามวาระ หรือขาดประชุมเป็นเวลาสามคราวติดต่อกนั โดยไม่มีคาํ

ชี�แจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

                            (�)   ลาออกโดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

                            (�)   ขาดจากสมาชิกภาพ 

                            (�)   เขา้รับตาํแหน่งหนา้ที�ประจาํในสหกรณ์นี�  

                            (�)   ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี�ย 

                            (�)   ที�ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั�งคณะ หรือรายตวั  

              (�)   นายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหอ้อกทั�งคณะ หรือรายตวั 

                ขอ้ ��.  ตําแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึง

คราวออกตามวาระ เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 74 (7) ให้กรรมการดาํเนินการที�ยงัดาํรงตาํแหน่งอยูป่ระชุม

ดาํเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ� งจะได้มีการเลือกตั� งกรรมการดาํเนินการแทน         

ในตาํแหน่งที�ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม

กรรมการดาํเนินการที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่จะประชุมดาํเนินการใด ๆ ไม่ได ้นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการ

ประชุมใหญ่วิสามญัขึ�นโดยเร็ว 

                กรรมการดาํเนินการซึ�งที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งขึ�นแทนในตาํแหน่งที�ว่าง ให้อยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่ากาํหนดเวลาที�ผูซึ้� งตนแทนนั�นชอบที�จะอยูไ่ด ้

                ขอ้ 76. การประชุมและองคป์ระชุม ให้คณะกรรมการดาํเนินการประชุมกันตามคราวที�มี       

กิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั� งเป็นอยา่งนอ้ย 

 ให้ป ระธานกรรมการ ห รือรองป ระธานกรรมการ ห รือเลขานุการ นัด เรียกป ระชุม

คณะกรรมการดาํเนินการได ้ในกรณีที�เป็นการประชุมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบั 

และเรื�องที�สําคัญอื�น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที�ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตอ้งมีกรรมการดาํเนินการประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� ง

ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้ 77.  อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหน้าที�

ดาํเนินกิจการทั�งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั และตามมติของที�ประชุมใหญ่กบัทั�งในทาง

อนัจะทาํใหเ้กิดความจาํเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ�งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

                          (�)   ดาํเนินการในเรื�องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้

สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 



 (�)   พิจารณาดาํเนินการในเรื�องการรับฝาก การกูย้มืเงิน การใหเ้งินกู ้และการฝากหรือ

ลงทุนเงินของสหกรณ์ 

                            (�)   กาํหนดและดาํเนินการเกี�ยวกบัการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกบัรายงาน

ประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที�ประชุมใหญ่ 

                            (�)   เสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่ 

                           (�)   พิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

                            (�)   พิจารณากาํหนดค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าเบี�ยประชุมของ

กรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอื�น ๆ ที�ปรึกษา และที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

                            (�)   พิจารณาดาํเนินการแต่งตั�ง หรือจา้ง หรือกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ 

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

                            (�)   พิจารณาดาํเนินการแต่งตั�ง และกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

                            (�)   กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

                   (��)   จดัใหมี้ และดูแลให้เรียบร้อยซึ�งบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ดาํเนินงานของสหกรณ์  

 (��)   พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

                            (��)   พิจารณาดาํเนินการแต่งตั�งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทาํงานเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

                            (��)   พิเคราะห์และปฏิบติัตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที� ซึ�งนายทะเบียน

สหกรณ์มอบหมาย 

               (��)   พิจารณาใหค้วามเที�ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที� และลูกจา้งของสหกรณ์

ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั�วไป เพื�อใหกิ้จการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

                            (��)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการอื�น ๆ หรือผู ้

ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ 

                           (��)   เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที�เห็นสมควร เป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนใหต้ามที�เห็นสมควร 

                            (��)   ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาํเนินคดีเกี�ยวกบักิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม

ความ หรือมอบขอ้พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี�ขาด 

                         (��)   เสนอแผนงาน และเป้าหมายในการดาํเนินงาน รวมทั�งประมาณการรายจ่าย

ประจาํปีใหที้�ประชุมใหญ่สามญัทราบ 

                            (��)   ทาํการต่าง ๆ เกี�ยวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงค ์

                            (��)   พิจารณาแต่งตั�งกรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื�อเขา้ประชุมใหญ่  



 

  

และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ� ง

สหกรณ์นี� เป็นสมาชิก ทั�งนี�  ตามที�ขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุม

สหกรณ์กาํหนดไว ้

                            (��)   พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ ประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ้ 78.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ   ถา้กรรมการดาํเนินการปฏิบติั หรือละ

เวน้การปฏิบติัหนา้ที� หรือกระทาํโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

 ขอ้ 79.  คณะกรรมการอาํนวยการ  ใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  

และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นกรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ตั�งกรรมการอื�นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 

 คณะกรรมการอาํนวยการให้อยูใ่นตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ซึ�งตั�งคณะกรรมการอาํนวยการนั�น 

             ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ

ครั� งเป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการ หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

             ในการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ ตอ้งมีกรรมการอาํนวยการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�ง

หนึ�งของจาํนวนกรรมการอาํนวยการทั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วินิจฉยัทั�งปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม

คราวถดัไป 

 ขอ้ 80.  อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการอาํนวยการ   ให้คณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที�ไดรั้บมอบหมาย และตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�ง

ของ สหกรณ์ซึ�งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

                           (�)   ควบคุมในเรื�องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บ

รักษาเงิน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

                            (�)   ควบคุมการจดัทาํบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น และ

เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 



                            (�)   ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้

อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั และพร้อมที�จะนาํมาใหผู้เ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

                          (�)   เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงาน

ของสหกรณ์ 

                            (�)   ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที�ประชุมใหญ่ 

                 (�)   พิจารณาจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาใหที้�ประชุมใหญ่พิจารณา 

                          (�)   จดัทาํแผนงาน และงบประมาณประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาอนุมติัและเสนอที�ประชุมใหญ่ทราบ 

                           (�)   ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ ตามที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 

 ขอ้ 81.  คณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดาํเนินการตั�งกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

จาํนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการเงินกู ้โดยให้มีตาํแหน่งประธานกรรมการคนหนึ�ง และเลขานุการคน

หนึ�ง นอกนั�นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ� ง

ตั�งคณะกรรมการเงินกูน้ั�น 

          ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั� ง

เป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

              ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ตอ้งมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของ

จาํนวนกรรมการเงินกูท้ ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วินิจฉัยทั�งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ให้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

 ขอ้ 82.  อาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบัการ

อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์รวมทั�งขอ้ต่อไปนี�  

                           (�)   ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที�ใหเ้งินกูน้ั�น 

                            (�)   ตรวจสอบควบคุมใหเ้งินกูมี้หลกัประกนัตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื�อเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดี 

                            (�)   ดูแลการชาํระหนี�ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในสัญญา 



 

  

                            (�)   สอบสวนเบื�องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่ง

เงินงวดชาํระหนี� เงินกู ้หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  เพื�อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ

ดาํเนินการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการศึกษา 

 ขอ้ 83.  คณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการดาํเนินการตั�งกรรมการดาํเนินการจาํนวนไม่

เกินห้าคนเป็นคณะกรรมการศึกษา โดยให้มีตาํแหน่งเป็นประธานคนหนึ� งและเลขานุการคนหนึ� ง 

นอกนั�นเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าที�กาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึ�งตั�ง            

กรรมการศึกษานั�น 

 ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกนัตามคราวที�มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครั� ง

เป็นอยา่งนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งจาํนวนของกรรม

การศึกษาทั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

                ขอ้ 84.  อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการศึกษามีอาํนาจ  และหน้าที�

ดาํเนินกิจการตามขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนมติ และคาํสั�ง

ของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึ�งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

                          (�)   ใหก้ารศึกษาอบรมสมาชิก และผูที้�สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวิธีการ และ

การบริหารงานของสหกรณ์ 

 (�)   ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิก และบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงผลงานของสหกรณ์ที�

ไดด้าํเนินงานไป 

  (�)   ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

                            (�)   ใหก้ารศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์และการใชจ่้ายเงินอยา่ง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 

                            (�)   ศึกษา และติดตามข่าวคราวความเคลื�อนไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณ์อื�น

ทั�งใน และนอกประเทศ เพื�อนาํตวัอยา่งที�ดีมาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณานาํมาบริหารแก่

สมาชิก 

 

 
 



ประธานในที�ประชุม 

 ขอ้ 85.  ประธานในที�ประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมก็ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธานในที�ประชุม และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม ก็ให้ที�ประชุม

เลือกตั�งกรรมการดาํเนินการคนหนึ�งขึ�นเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั�น 

 ในการประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการศึกษา ให้ประธานคณะกรรมการนั� น ๆ เป็นประธานในที�ประชุม ถ้าประธาน

คณะกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมก็ให้ที�ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ� งเป็นประธานในที�ประชุมเฉพาะ

การประชุมคราวนั�น 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที�ประชุม 

 ขอ้ ��.  การออกเสยีง  สมาชิกหรือกรรมการดาํเนินการ หรือกรรมการอื�น ๆ ออกเสียงในที�

ประชุมใหญ่หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที�ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ สุดแต่กรณีได้

เพยีงคนละหนึ�งเสียง จะมอบใหผู้อื้�นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

              ถา้ปัญหาซึ�งที�ประชุมวินิจฉยันั�น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั�นจะออกเสียงในเรื�อง

นั�นไม่ได ้

              ขอ้ 87.  การวินิจฉัยปญัหา  เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี�  การวินิจฉัยปัญหา

ต่าง ๆ ในที�ประชุมใหญ่ หรือที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ หรือที�ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ ให้ถือ

คะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ� งเป็น

เสียงชี�ขาด เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี�  ใหถื้อเสียงสองในสามของจาํนวนสมาชิกที�มาประชุมใหญ ่

 (�)   การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั 

 (�)   การควบสหกรณ์ 

 (�)   การแยกสหกรณ์ 

 (�)   การเลิกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

 ขอ้ 88.  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

หรือการประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ นั�น ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือชื�อ พร้อมทั�งบนัทึกเรื�องที�

พิจารณา วินิจฉัยทั�งสิ�นไวใ้นรายงานการประชุม และให้ประธานในที�ประชุมกบักรรมการดาํเนินการ 

หรือกรรมการอื�น ๆ แลว้แต่กรณีอีกคนหนึ�งที�เขา้ประชุมนั�น ๆ ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 
 



 

  

หมวดที� 9 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ 

  ขอ้ 89.  การจา้ง และแต่งต ั�งผูจ้ดัการ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มี

ความซื�อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมเพื�อแต่งตั� งเป็นผูจ้ดัการ ในการจ้าง

ผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งทาํหนังสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกให้มี

หลกัประกนัอนัสมควร 

 ในการแต่งตั� ง หรือจ้างผู ้จัดการต้องให้ผู ้จัดการรับทราบ และรับรองที�จะปฏิบัติหน้าที�             

ดงักาํหนดไวใ้นขอ้ 90  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

           ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบของสหกรณ์เกี�ยวกบัการคดัเลือก หรือ

สอบคดัเลือก การแต่งตั�งหรือจา้ง การกาํหนดอตัราเงินเดือน การให้สวสัดิการและให้ออกจากตาํแหน่ง

ของผูจ้ดัการสหกรณ์ 

                ห้ามมิให้แต่งตั�ง หรือจ้างบุคคลซึ�งมีลกัษณะดังต่อไปนี�เป็นหรือทําหน้าที�ผู้จัดการ 

                            (1)   เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุด ใหจ้าํคุกในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย ์   

ที�กระทาํโดยทุจริต 

 (2)   เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

  (3)   เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ 

 (4)   เคยถกูที�ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ต่อหนา้ที� 

 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างหรือแต่งตั�งผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือ    

ไม่กาํหนดระยะเวลากไ็ด้ 

 ขอ้ 90.  อาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการมีอาํนาจหน้าที�จดัการทั�วไป 

และรับผิดชอบเกี�ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์ รวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�  

                           (�)   ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้ ้

เขา้เป็นสมาชิกลงลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิกและชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

                          (�)   ควบคุมใหมี้การเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจาํนวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และ  

ชกัจูงการถือหุน้ในสหกรณ์นี�  

                            (�)   รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 

                            (�)   เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้จดัทาํเอกสารเกี�ยวกบัเงินกู ้และดาํเนินการอื�น ๆ 

เกี�ยวกบัเรื�องการเงินใหเ้ป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนดไว ้



                         (�)   จดัทาํรายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นบุคคลทุกระยะ 

หกเดือน พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั�น 

                         (�)   พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ที� และลูกจา้งของสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ที� ที�กาํหนดใน 

ระเบียบรวมถึงกาํหนดหนา้ที� และวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ที� และลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจน

เป็นผูบ้ ังคบับัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที�  และลูกจ้างเหล่านั�นให้

เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

 (�)   เป็นธุระกวดขนัในเรื�องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคญัโดยครบถว้น 

รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั�งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสําคญั และเอกสาร     

ต่าง ๆ เกี�ยวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

                         (�)   รับผิดชอบ และดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้

ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

                         (�)   ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ  

                            (��)   รับผิดชอบจดัทาํงบดุลรวมทั�งบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานประจาํปีแสดงผล

การดาํเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา เสนอต่อที�ประชุมใหญ่ 

                            (��)   เขา้ร่วมประชุมชี�แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และ

ประชุมคณะกรรมการอื�น ๆ เวน้แต่ในกรณีซึ�งที�ประชุม นั�น ๆ มิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 

 (��)   ปฏิบติัการเกี�ยวกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ์ 

                            (��)   รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดี และปลอดภยั 

                            (��)   เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

                            (��)   เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที�

ทางราชการกาํหนด 

                            (��)   ปฏิบติังานอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการอื�น ๆ ของ

สหกรณ์มอบใหห้รือตามที�ควรกระทาํ เพื�อใหกิ้จการในหนา้ที�ลุล่วงไปดว้ยดี 

           ขอ้ ��.  การพน้จากตําแหน่งของผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ

อยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  

                         (�)   ตาย 

                           (�)   ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

                            (�)   ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

สหกรณ์กาํหนด 



 

  

                            (�)   ครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง 

 (�)   ถูกเลิกจา้ง 

                            (�)  ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว์า่

ไดก้ระทาํการหรือละเวน้การกระทาํใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่

ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

              ขอ้ ��. การลาออก ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื�นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัที�จะออก ไม่น้อยกว่า

สามสิบวนั และให้เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที�ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั�น การยบัย ั�งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์กระทาํไดไ้ม่เกิน

หกสิบวนั             

              ขอ้ ��. การแต่งต ั�งผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั�งให้

ผู ้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื�อผู ้จัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที� ได้เป็นครั� งคราว ให ้             

รองผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที�อื�นของสหกรณ์ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด

ไวเ้ป็นผูรั้กษาการแทน 

            ขอ้ ��.  การเปลี�ยนผูจ้ดัการ   ในกรณีที�มีการเปลี�ยนผูจ้ดัการใหเ้ป็นหนา้ที�ของคณะกรรมการ

ดาํเนินการตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี  และการเงิน กบับรรดาทรัพยสิ์น และหนี� สิน

ของสหกรณ์ตลอดจนจดัทาํงบดุลของสหกรณ์ เพื�อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนที�จะส่งมอบงาน 

 ขอ้ 95.  เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณ์อาจจดัจา้ง และแต่งตั�ง

เจา้หนา้ที�อื�นตามความจาํเป็น เพื�อปฏิบติังานในสหกรณ์ ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�

ของสหกรณ์ และลูกจา้ง ที�คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 
 

ที�ปรึกษา 

 ขอ้ 96.  ที�ปรึกษาและที�ปรึกษากติติมศกัดิ� คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ 

บุคคลภายนอก  ซึ� งทรงคุณวุฒิ และความสามารถเหมาะสมเป็นที�ปรึกษา หรือที�ปรึกษากิตติมศกัดิ� ได ้

เพื�อให้ความเห็นแนะนําในการดาํเนินงานทั�วไปของสหกรณ์ ทั�งนี�  ให้เป็นไปตามระเบียบที�สหกรณ์

กาํหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ขอ้ 97.  ผูต้รวจสอบกิจการ  ที�ประชุมใหญ่ เลือกตั�งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ีคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์คนหนึ�ง หรือหลาย

คนตามที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี                



 ขอ้ �8.  การดํารงตาํแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ    ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้

กาํหนดเวลาหนึ�งปีทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั�งผูต้รวจสอบ

กิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที�ไปพลางก่อน 

 ผูต้รวจสอบกิจการซึ�งออกไปนั�น อาจไดรั้บเลือกตั�งซํ�า 

 ขอ้ 99.  อาํนาจหนา้ที�ของคณะผูต้รวจสอบกจิการ  คณะผู ้ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ที�

ตรวจสอบการดาํเนินงานทั�งปวงของสหกรณ์ ซึ�งรวมทั�งในขอ้ต่อไปนี�คือ 

                          (�)   ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น 

หนี� สินทั�งปวงของสหกรณ์ เพื�อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

                            (�)   ตรวจสอบหลกัฐาน และความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์เพื�อประเมินผล และอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ที�อื�น ๆ 

ของสหกรณ์ ทั�งทางวิชาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั�น ๆ 

                           (�)   ตรวจสอบการจดัจา้ง และแต่งตั�งเจา้หนา้ที�และลูกจา้งสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ

สัญญาจา้ง และหลกัประกนั 

                            (�)   ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตามประมาณการ

รายจ่ายของสหกรณ์ 

 (�)   ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ   เพื�อพิจารณาหาทาง

ปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั และระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

                           (�)   ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ์ หรือ

กิจการอื�น ๆ ตามที�เห็นสมควร หรือที�เห็นวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

                              ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อที�ประชุมใหญ่

ของสหกรณ์ดว้ย 

                              หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์แก้ไขโดยมิชกัช้าผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขขอ้บกพร่องนั�น

ดว้ยก็ได ้

 ขอ้ ���.  ความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกจิการ  หากผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบขอ้บกพร่อง

ของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบเพื�อแก้ไขโดยเร็ว ผูต้รวจสอบกิจการต้อง

รับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย อนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุอนัไม่แจง้นั�น 

 

 

 
 



 

  

หมวดที� 10 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ 

ขอ้ 101.  การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั จะกระทาํไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

                        (�)   ตอ้งกาํหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื�องหนึ�งโดยเฉพาะ และใหแ้จง้

ไปยงัสมาชิกพร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

                          (�)   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัได ้เมื�อมี

การพิจารณาเรื�องที�จะขอแกไ้ขเพิ�มเติมนั�นในที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ซึ� งมีกรรมการ

ดาํเนินการมาประชุมเต็มจาํนวนของคณะกรรมการดําเนินการที�มีอยู่ในขณะนั� น โดยมติให้แก้ไข

เพิ�มเติมขอ้บังคับนั�น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาํเนินการที�มาประชุมซึ� งลง

ลายมือชื�อเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ� งในสิบของจาํนวนสมาชิกหรือ

ผูแ้ทนสมาชิกทั� งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื�อทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัก็ย่อมทาํได ้โดยตอ้ง

ระบุขอ้ความที�จะขอแกไ้ขเพิ�มเติมนั�น พร้อมดว้ยเหตุผล 

                            (�)   การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะในการประชุม

ใหญ่ที�มีองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั�งหมด หรือไม่นอ้ย

กวา่หนึ�งร้อยคน แลว้แต่กรณี 

 (�)  ขอ้ความใดที�ที�ประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพิ�มเติมแลว้ หากปรากฏว่าขอ้ความนั�น

ขดักบักฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั�น แลว้รับจดทะเบียน 

                            (�)   ขอ้บงัคบัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ หากยงัไม่ไดก้าํหนดระเบียบ 

หรือคาํสั�งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที�ได้กําหนดไวใ้นข้อบังคับแล้วนั� นมาบังคับใช้ และให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งถือปฏิบติั     
 

หมวดที� 11 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ ���.  ระเบียบของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบต่าง ๆ เพื�อ

ดาํเนินการให้เป็นวตัถุประสงค์แห่งขอ้บงัคบันี�  และเพื�อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

รวมทั�งขอ้ต่อไปนี�  

                             (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื�น 



                     (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

 (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อื�น 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื�อสาธารณประโยชน์ 

                              (�)   ระเบียบวา่ดว้ยที�ปรึกษาและที�ปรึกษากิตติมศกัดิ�  

                                 (��) ระเบียบอื�น ๆ ที�คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรกาํหนดไวใ้ห้มี เพื�อ

สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

                 เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4)  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน จึงจะ

ใช้ข้อบังคับได้ ส่วนระเบียบอื�นเมื�อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให ้            

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

          ขอ้ ���.   การดําเนินคดีเกี�ยวกบัความเสยีหาย   ในกรณีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก  หรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที�สหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 101 (3) (4) แต่มิไดรั้บชาํระ

ตามที�เรียกคืน คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกาํหนดอายคุวาม 

 ขอ้ ���. การตีความในขอ้บงัคบั  ถา้มีปัญหาเกี�ยวกบัการตีความในขอ้บงัคบัใด ใหส้หกรณ์เสนอ

ปัญหานั�นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื�อขอคาํแนะนาํ   และใหส้หกรณ์ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ         

นายทะเบียนสหกรณ์ 

              ขอ้ 105.  การจําหน่ายทรพัยส์ินเมื�อสหกรณ์ตอ้งเลิก  เมื�อสหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการชาํระ

บญัชีโดยจาํหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดทั�งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบี�ย และ

ชาํระหนี� สินอื�น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ�นแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด ให้ผูช้าํระ

บญัชีจ่ายตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  

                             (�)   จ่ายคืนค่าหุ้นใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 

                             (�)   จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที�ชาํระแลว้ แต่ไม่เกินอตัราที�นายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

                             (�)   จ่ายเป็นเงินเฉลี�ยคืนตามขอ้ 22 (2) เงินที�จ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เมื�อรวมทั�งสิ�น

ตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจาํนวนเงินกาํไรสุทธิที�สหกรณ์หาไดใ้นระหวา่งปีที�เลิกสหกรณ์กบัทุนรักษา

ระดบัอตัราเงินปันผลที�ถอนไปตามขอ้ 22 (4) ในปีนั�น 

 ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื�น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ตามมติของที�ประชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที�ไม่อาจเรียก

ประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที�ชาํระบญัชีเสร็จ 



 

  

              ข้อ ���. ในกรณีที�สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหา้รอ้ยคน  ภายหลังจากที�จดทะเบียนถือใช ้ 

ข้อบังคับนี� แล้ว ให้สหกรณ์จัดให้มีผู ้แทนสมาชิก ตามข้อ �� ให้เสร็จสิ� นก่อนการประชุมใหญ ่        

คราวต่อไป 

           ข้อ �07. ในกรณีที�ข ้อบ ังค ับนี� มิได ้กําหนดข้อความเรื�องใดไว  ้ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติ               

ที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนคาํสั�งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มา

ใชเ้ป็นส่วนหนึ�งแห่งขอ้บงัคบันี�ดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 108.  นับแต่วนัที�ขอ้บงัคบันี� ใชบ้งัคบั  ระเบียบใดซึ� งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัที�ขอ้บงัคบันี�

ถือใช้ และไม่ขัดแยง้กับข้อบังคับนี� ให้ถือตามระเบียบนั� นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ� น             

ถือใชใ้หม่ 
 

                                                                    (ลงชื�อ)  พลเรือตรี   สุรศกัดิ�   พุ่มพวง    ประธานกรรมการ 

        (สุรศกัดิ�   พุ่มพวง) 

            (ลงชื�อ)  นาวาเอก  ธวชัชยั  ม่วงคาํ        เลขานุการ 

       (ธวชัชยั  ม่วงคาํ) 

 

เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับ  เนื�องจากสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกดั ได้

ก่อตั�งมาเป็นเวลา �� ปีเศษแลว้ ปัจจุบนัสหกรณ์มีความมั�นคงและเจริญกา้วหน้ามาโดยลาํดบั จึง

เห็นสมควรให้เปิด  รับสมคัรสมาชิกสมทบได ้แต่เนื�องจากขอ้บงัคบัฉบบัเดิมมิไดก้าํหนดในเรื�อง

เกี�ยวกับสมาชิกสมทบไว้ เพื�อเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์หรือ

บุคคลภายนอกหรือนักเรียนทหารสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ จึง

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์เสียใหม่ นอกจากนั�นยงัสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัในขอ้อื�น ๆ ให้มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัดว้ย 
 

 ขอรับรองว่าข้อความทั�ง � ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกนั 
 

   (ลงชื�อ)  พลเรือตรี  สุรศกัดิ�   พุ่มพวง     ประธานกรรมการ 

      (สุรศกัดิ�   พุ่มพวง) 

   (ลงชื�อ)  นาวาเอก             ธวชัชยั  ม่วงคาํ      เลขานุการ 

                   (ธวชัชยั  ม่วงคาํ) 



บันทึกหัวหน้ากลุ่มจัดตั�งและส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 ขา้พเจา้ นายธีรพงษ ์ หาภา  ตาํแหน่ง  หัวหนา้กลุ่มจดัตั�งและส่งเสริมสหกรณ์ได้

ตรวจสอบขอ้บงัคบันี� แลว้ มีขอ้ความครบถ้วนตามมติของที�ประชุมใหญ่ และไม่ขดักฎหมาย

สหกรณ์ ระเบียบ คาํสั�งของนายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 

         ลงชื�อ      ธีรพงษ ์ หาภา 

        (นายธีรพงษ ์ หาภา) 

            ตาํแหน่ง นกัวิชาการสหกรณ์ � ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

                               เลขทะเบียนสหกรณ์ที�    กพธ. ��/����  

                              เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที�  ������������� 

 

 

  อาศัยตามอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.���� และแก้ไขเพิ�มเติม      

(ฉบับที� �)  พ.ศ.���� นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพย ์    

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกดั แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.����  ไวแ้ลว้ ตั�งแต่วนัที�    

�� มกราคม ���� 

 

                วาสนา  ศุกระศร 

          (นางสาววาสนา  ศุกระศร) 

                         สหกรณ์จงัหวดัชลบรีุ 

           รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบติัการแทน 

             นายทะเบียนสหกรณ ์

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากดั 

แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� �) พ.ศ.���� 

    
  ที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกัด เมื�อวนัที�                   

�  ธันวาคม พ.ศ.���� ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ ให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และนายทะเบียน

สหกรณ์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ มีความดงันี� 

  ขอ้ �.  ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ 

จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.����” 

  ขอ้ �.  ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

  ข้อ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ � แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์   

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

  “ข้อ �.  การถือหุ้น    สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั� งแต ่  

เดือนแรกที�เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจาํนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที�กําหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ 

              เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน และเงินเพิ�ม        

ค่าครองชีพ หรือเงินที�จ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจาํ ซึ� งสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดั 

และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมาย วา่ดว้ยเงินบาํเหน็จบาํนาญ ซึ�งสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

 ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที�สูงกว่าอตัราที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื� อหุ้นเพิ�มขึ� นอีกเมื�อใด ก็ให้แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการเพื�อพิจารณาต่อไป 

                สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที�ตนเป็นสมาชิกไม่ได้ ในระหว่างที�

สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิ�นสุด สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพื�อชาํระหนี�แก่เจา้หนี�ของ

สมาชิกนั�น 

 ในระหว่างที�สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่สิ�นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี� ของ

สมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายดัค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ั�น และเมื�อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ�นสุดลง 

สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที�สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี� ที�สมาชิกผูกพนัต้องชาํระหนี� แก่

สหกรณ์ได ้และใหส้หกรณ์มีฐานะเป็นเจา้หนี�บุริมสิทธิพิเศษเหนือค่าหุน้นั�น”  

 

 



 

  

              ขอ้ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กาํหนดในข้อ �� แห่งข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

 “ข้อ ��.  การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือ

ประเภทประจาํจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื�น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ� งมีสมาชิกของสมาคม

นั�นไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงิน ทั�งนี�  ตามระเบียบของสหกรณ์ที�ไดรั้บความ

เห็นชอบจาก       นายทะเบียนสหกรณ์ 

              ขอ้กาํหนดเกี�ยวกับการฝาก ดอกเบี� ย การถอนเงินฝากและข้อกาํหนดอื�น ๆ    

วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์หรือเงินฝากประจาํนั�นใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์” 

              ขอ้ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กาํหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์  

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

    “ข้อ ��.  การให้เงินกู้  เงินกูน้ั�นอาจใหไ้ดแ้ก่ 

                 (�) สมาชิกของสหกรณ์ 

               (�) สหกรณ์อื�น 

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั� นให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํนาจพิจารณา

วินิจฉยัใหเ้งินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบันี�  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

               ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี�ยวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูห้ลกัประกนั

สําหรับเงินกู ้ลาํดบัแห่งการให้เงินกู ้เงินงวดชาํระหนี� สําหรับเงินกู ้และขอ้กาํหนดอื�น ๆ ว่าดว้ยการให้

เงินกูแ้ก่สมาชิกนั�น ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

  การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื�นนั�น คณะกรรมการดาํเนินการ จะพิจารณาให้กูไ้ด้

ต่อเมื�อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ 

  สมาชิก หรือสหกรณ์อื�น ซึ� งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี�  ต้องเสนอ     

คาํขอกูเ้งินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที�กาํหนดไว ้

           เมื�อสมาชิกไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาใน

หน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏิบติัหน้าที�อยู ่   

หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื�นใดที�ถึงกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี� หรือภาระผูกพนัอื�น  

ที�มีต่อสหกรณ์ตามจาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหนี�หรือภาระผูกพนันั�นจะระงบัสิ�นไปให้หน่วยงาน

นั�นหกัเงินดงักล่าว และส่งเงินที�หกัไวน้ั�นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายินยอมตามความข้างต้นนั� น มิอาจจะถอนคืนได้ เวน้แต่

สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม 



              การหักเงินตามความขา้งตน้นั�น ตอ้งหักให้สหกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�

ภาษีอากร และหักเงินเข้ากองทุนที�สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่า

ดว้ยการประกนัสังคม” 

              ข้อ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์     

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

              “ข้อ ��.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  เมื�อสิ�นปีทางบญัชี และไดปิ้ดบญัชี

ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์ มีกาํไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนสํารอง  

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามที�กาํหนด

ในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ 

                กําไรสุทธิประจําปีที� เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั� น  ที�

ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้ดงัต่อไปนี�  

             (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง แห่งค่าหุ้นที�ชาํระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ� ง ถา้

สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดดว้ย จาํนวนเงิน

ปันผลทั�งสิ�นที�จ่ายสาํหรับปีนั�นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

              ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที�สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์

ภายในวนัที�เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคาํนวณเงินปันผลตั�งแต่เดือนนั�น ส่วนหุ้นที�สมาชิกชาํระต่อ

สหกรณ์หลงัวนัที�เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั�งแต่เดือนถดัไป 

              (2)  เป็นเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี�ยเงินกู ้ซึ� ง

สมาชิกนั�น ๆ ไดส่้งแก่สหกรณ์ในระหวา่งปี แต่สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ไม่วา่ตน้เงินหรือ

ดอกเบี�ยในปีใด มิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับปีนั�น 

              (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจา้หน้าที�และลูกจา้งสหกรณ์ ไม่เกินร้อย

ละสิบของกาํไรสุทธิ 

 (4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง แห่งทุนเรือนหุน้

ของสหกรณ์ ตามที�มีอยูใ่นวนัสิ�นปีนั�น ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนี�จะถอนไดโ้ดยมติแห่ง              

ที�ประชุมใหญ่เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

              (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบ

สหกรณ์ 

              (�)  เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสองของกาํไรสุทธิ

ตามระเบียบสหกรณ์ 



 

  

               (�)  เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว ไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบสหกรณ์ 

              (8)  เป็นทุนเพื�อจดัตั�งสาํนกังาน หรือกองทุนต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างความมั�นคง

ใหแ้ก่สหกรณ์ 

              (9)  กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ (ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น” 

              ข้อ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์     

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

              “ข้อ ��.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงันี�  

                             (�) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

       (�) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

                             (�) ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจาํปี หรือเป็นเจา้หนา้ที�และ

ลูกจา้งประจาํของสหกรณ์นี�หรือ 

                                 ข. เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํหรือพนกังานราชการ สังกดั 

กองการฝึก กองเรือยุทธการ หรือช่วยราชการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หรือเป็นทหารกองหนุนมี

เบี�ยหวดั หรือเป็นขา้ราชการกลาโหมประจาํการ ซึ� งเคยรับราชการหรือช่วยราชการสังกดั กองการฝึก 

กองเรือยทุธการ หรือเป็นขา้ราชการหรือพนกังานราชการของกองทพัเรือที�มีอยูใ่นพื�นที�สัตหีบ 

                           (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัย  ดีงาม 

 (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์น

การใหกู้ย้มืเงิน” 

              ข้อ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์     

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

               “ข้อ ��.  การตั�งผู้รับโอนประโยชน์   สมาชิกอาจทาํเป็นหนงัสือตั�งบุคคลหนึ�ง

หรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื�นใด  จากสหกรณ์เมื�อตนถึงแก่

ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 

                  สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั�งผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้

ทาํไวแ้ลว้ ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

        เมื�อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน 

และดอกเบี�ยบรรดาที�สมาชิกนั�นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้ตั�งไว ้หรือถา้มิได ้ 

ตั�งไว ้ก็คืนให้แก่บุคคลที�ไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการ ว่าเป็นทายาท

ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น  ทั�งนี�ตามขอ้กาํหนดในขอ้ �� วรรคแรก และขอ้ 45” 



              ข้อ �.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์     

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

                 “ข้อ ��.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี� 

                             (�) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์                                    

                             (�) เป็นบุคคลธรรมดาในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ที�บรรลุนิติภาวะ

หรือเป็นบุคคลธรรมดาที�บรรลุนิติภาวะ 

                           (�) เป็นผูที้�มีความประพฤติดีงาม 

                           (�) เป็นผูที้�จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของ

สหกรณ์ 

                           (�) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอื์�นที�มีวตัถุประสงคใ์น

การใหกู้ย้มืเงิน” 

              ข้อ ��.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์   

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

                “ข้อ ��.  การตั�งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกสมทบจะทาํเป็นหนงัสือตั�งบุคคล

หนึ�งหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื�นใดจากสหกรณ์ เมื�อตนถึง

แก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 

                ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลงการตั� งผูรั้บโอน

ประโยชน์ที�ไดท้าํไวแ้ลว้ ก็ตอ้งทาํเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว ้

             เมื�อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความ        

ในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล ที�สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ใน

สหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ที�ได้ตั� งไว้ หรือถ้ามิได้ตั� งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที�ได้นําหลักฐาน          

มาแสดงให้เป็นที�พอใจคณะกรรมการดาํเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั�น ทั�งนี�  

ตามขอ้กาํหนดในขอ้ �� วรรคแรก และ  ขอ้ �� 

                ใหผู้รั้บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ

สหกรณ์ภายในกาํหนดหนึ� งปีนับแต่วนัที�สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจง้จากสหกรณ์ โดยให้แนบ

สําเนามรณบตัรที�ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั�น ๆ ไดถึ้งแก่ความตายไปประกอบการ

พิจารณาดว้ย เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์

ดงักล่าวภายในสี�สิบหา้วนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื�นคาํขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูที้�

มีชื�อเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ที�สมาชิกสมทบไดจ้ดัทาํใหส้หกรณ์ถือไวไ้ม่มีตวัอยู่ก็ดี เมื�อพน้กาํหนดอายุ

ความฟ้องคดีใหส้หกรณ์โอนจาํนวนเงินดงักล่าวไปสมทบเป็นทุนสาํรองของสหกรณ์ทั�งสิ�น” 



 

  

              ข้อ ��.  ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์    

กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที� ������������� เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความ

ต่อไปนี�แทน 

                 “ข้อ ��.  คณะกรรมการดําเนินการ  ให้ที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจาํนวนกรรมการ 

และการดํารงตาํแหน่งให้มีกรรมการดําเนินการคณะหนึ� งไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการหนึ�งคน และกรรมการอื�นอีกสิบสี�คน โดยที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจากสมาชิกเพื�อเป็นผูด้าํเนิน

กิจการและเป็นผูแ้ทน สหกรณ์ในกิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอกเพื�อการนี�คณะกรรมการดาํเนินการ

จะมอบหมายใหก้รรมการดาํเนินการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการทาํการแทนก็ได ้

 การมอบหมายตามความในวรรคก่อน ตอ้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

 สมาชิกที�ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี�  ไม่ว่าเป็นต้นเงินหรือดอกเบี� ย ใน

ระยะเวลาสองปีทางบญัชีถึงวนัเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการหรือผูซึ้� งเคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด

ถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที� หรือเคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอน

จากตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ หรือผูซึ้� งลาออกจากราชการหรือเกษียณราชการแลว้ หรือเคยไดรั้บ

โทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ หรือเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที� หรือผูซึ้� งเป็นเจา้หนา้ที�และลูกจา้งประจาํในสหกรณ์นี�  ไม่มีสิทธิไดรั้บ

เลือกเป็นกรรมการดาํเนินการ” 

 

        (ลงชื�อ)  พลเรือตรี  ศกัดิ� นรินทร์  เจริญสุข      ประธานกรรมการ 

             (ศกัดิ� นรินทร์  เจริญสุข)   

                  
        (ลงชื�อ)  นาวาตรี  สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก         เลขานุการ 

         (สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก) 

 
 
 
 
 
 
 
    
 



เหตุผล  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที� �) พ.ศ.���� ใหส้อดคลอ้งกบัคาํวินิจฉยั

ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี�ยวกบัคุณสมบติัของสมาชิกสมทบ และใหพ้นกังานราชการสามารถสมคัร

เป็นสมาชิกได ้
 

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ    

 “ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทั�ง � ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 

 
         (ลงชื�อ) พลเรือตรี  ศกัดิ� นรินทร์  เจริญสุข     ประธานกรรมการ 

             (ศกัดิ� นรินทร์  เจริญสุข)   

                    
         (ลงชื�อ) นาวาตรี สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก       เลขานุการ 

         (สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

                      เลขทะเบียนสหกรณ์ที�       กพธ. ��/����  

                     เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที�      ������������� 

 

 

  อาศยัตามอาํนาจตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.���� และแก้ไขเพิ�มเติม 

(ฉบบัที� �) พ.ศ.���� นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพย ์

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จาํกดั แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.���� ไวแ้ลว้ ตั�งแต่

วนัที� �� มีนาคม ����  

 

             อุษณีษ ์ ถึงนาค 

         (นางอุษณีษ ์ ถึงนาค) 

    นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ รักษาราชการแทน 

        สหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 

     รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบติัการแทน 

         นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝกึ กองเรือยุทธการ จำกัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

    
 

  ที� ป ระ ชุ ม ให ญ่ ส ามัญ ป ระ จําปี  ����  ข อ งส ห ก รณ์ อ อม ท รัพ ย์ ก องก ารฝึ ก                  

กองเรือยุทธการ จาํกดั เมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ให้แกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบั

ของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้ มีความดงันี�  

  ขอ้ �.  ขอ้บงัคบันี� เรียกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์กองการฝึก กองเรือยุทธการ 

จาํกดั แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.����” 

  ขอ้ �. ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัที�นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

  ขอ้ �. ให้ยกเลิกข้อความตามที�กําหนดในข้อ �� แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย ์    

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากัด แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  �) พ.ศ.���� เลขทะเบียนข้อบังคับที� 

�������������  เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

   “ขอ้ �� การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  เมื�อสิ�นปีทางบญัชี และได้ปิดบญัชี

ตาม มาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์ มีกาํไรสุทธิให้จดัสรรเป็นทุนสํารอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามที�กาํหนด

ในกฎกระทรวง แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ 

                 กาํไรสุทธิประจาํปีที�เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนั�นที�

ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรรได ้ดงัต่อไปนี�  

               (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง แห่งค่าหุ้นที�ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ� ง         

ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดดว้ย จาํนวน

เงินปันผลทั�งสิ�นที�จ่ายสาํหรับปีนั�นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 

                ในการคาํนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที�สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์

ภายในวนัที�เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคาํนวณเงินปันผลตั�งแต่เดือนนั�น ส่วนหุ้นที�สมาชิกชาํระต่อ

สหกรณ์หลงัวนัที�เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั�งแต่เดือนถดัไป 

 

                 (ลงชื�อ) พลเรือตรี ธานี  ผดุผาด        ประธานกรรมการ ฯ 

    (ลงชื�อ) นาวาตรี สมพจน ์ พนัธุ์บุญปลูก     เลขานุการ ฯ 



 

  

                (�)  เป็นเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวมแห่งดอกเบี�ยเงินกู ้ซึ� ง

สมาชิกไดส่้งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที�ขาดส่งเงินงวดชาํระหนี� ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี� ย 

หรือส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี�ยไม่ครบตามสัญญาเกินกว่าสองงวดขึ�นไปในสัญญา

ใด มิใหไ้ดรั้บเงินเฉลี�ยคืนสาํหรับสัญญานั�นในปีนั�น 

                (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจา้หน้าที�และลูกจา้งสหกรณ์ ไม่เกินร้อย

ละสิบของกาํไรสุทธิ 

   (4)  เป็นทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง แห่งทุนเรือนหุ้น

ของสหกรณ์ ตามที�มีอยู่ในวนัสิ�นปีนั� น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี� จะถอนได้โดยมติแห่งที� 

ประชุมใหญ่เพื�อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1) 

                (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกาํไรสุทธิตามระเบียบ

สหกรณ์ 

                (�) เป็นทุนเพื�อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสองของกาํไรสุทธิ

ตามระเบียบสหกรณ์ 

   (�)  เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว ไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ ตามระเบียบสหกรณ์ 

   (8)  เป็นทุนเพื�อจดัตั�งสํานักงาน หรือกองทุนต่าง ๆ เพื�อเสริมสร้างความมั�นคง

ใหแ้ก่สหกรณ์ 

                (9)  กาํไรสุทธิส่วนที�เหลือ (ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั�งสิ�น” 

  ขอ้ �. ให้ยกเลิกขอ้ความตามที�กาํหนดในขอ้ �� แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากัด แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  �) พ.ศ.����  เลขทะเบียนข้อบังคับที�  

2000000125507 เสียทั�งหมด และใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน 

    “ขอ้ ��. คณะกรรมการดาํเนินการ ให้ที�ประชุมใหญ่เลือกตั�ง จาํนวน

กรรมการ และการดาํรงตาํแหน่ง ให้มีกรรมการดาํเนินการคณะหนึ� งสิบห้าคน ประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหนึ�งคน และกรรมการอื�นอีกสิบสี�คน โดยที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจากสมาชิกเพื�อเป็นผูด้าํเนิน

กิจการ และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเกี�ยวกบับุคคลภายนอกเพื�อการนี�คณะกรรมการดาํเนินการ

จะมอบหมายใหก้รรมการดาํเนินการคนหนึ�งหรือหลายคน หรือผูจ้ดัการทาํการแทนก็ได ้

    การมอบหมายตามความในวรรคก่อน ตอ้งบนัทึกไวใ้นรายงานการ

ประชุมดว้ย         

 

                 (ลงชื�อ) พลเรือตรี ธานี  ผดุผาด                    ประธานกรรมการ ฯ 

    (ลงชื�อ) นาวาตรี สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก      เลขานุการ ฯ 



    สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  ไม่วา่เป็นตน้เงินหรือดอกเบี�ย 

ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีถึงวนัเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการหรือผูซึ้� งเคยถูกที�ประชุมใหญ่มีมติให้

ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที�  หรือเคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์        

ถอดถอนจากตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ หรือผูซึ้� งลาออกจากราชการหรือเกษียณราชการแลว้ หรือ

เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�ไดก้ระทาํโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที� หรือผูซึ้� งเป็นเจา้หนา้ที�และลูกจา้งประจาํในสหกรณ์

นี�   ไม่มีสิทธิไดรั้บเลือกเป็นกรรมการดาํเนินการ” 

 

       (ลงชื�อ)  พลเรือตรี  ธานี  ผดุผาด 

                        (ธานี  ผดุผาด) 

                     ประธานกรรมการ 

       (ลงชื�อ)  นาวาตรี  สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก 

                    (สมพจน์  พนัธุบ์ุญปลูก) 

                   เลขานุการ 

 

เหตุผล  เพื�อใหส้มาชิกสหกรณ์ไดป้ระโยชน์มากขึ�น และตามคาํวินิจฉยัของนายทะเบียนสหกรณ์ 

คํารับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

 “ขอรับรองวา่ขอ้บงัคบัทั�ง � ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั” 

      (ลงชื�อ)  พลเรือตรี  ธานี  ผดุผาด 

                        (ธานี  ผดุผาด) 

        ประธานกรรมการ 

      (ลงชื�อ)  นาวาตรี  สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก 

                     (สมพจน์  พนัธุ์บุญปลูก) 

                     เลขานุการ 

 

 

 

 



 

  

       ขอบังคับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

      แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558       

 

  ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามัญ ประจำป  2558  ของสห กรณ ออมทรัพ ย  กองการฝ ก                

กองเรือยุทธการ จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

ของสหกรณ และนายทะเบียนสหกรณ ไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี ้
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ 

จำกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 

  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 
  ขอ 3 ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 17 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย กอง

การฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับ 2000000125507 เสียทั้งหมด และใช

ขอความตอไปนี้แทน 
   “ขอ 17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูใหคณะกรรมการ

ดำเนินการตรวจตรา ควบคุม ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ และ

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นวา หลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไข
ใหคืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

                  ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ 

เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไว และ
ใหคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

                 (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตใุด ๆ 

                 (2)   เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดำเนินการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิด
ความ มุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

  (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูราย

ใดเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
              (4) เมื่อคางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปน

เวลาสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

  (ลงชื่อ) พลเรือตร ีสุชา  เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการ 

  (ลงชื่อ) นาวาตรี  สุธีร  แสงบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 

 



               กรณีผูค้ำประกันตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกู ผูค้ำประกันอาจชำระหนี้
ครั้งเดียวทั้งหมด หรืออาจชำระเปนงวดตามที่ผูกูทำหนังสือไวกับสหกรณก็ได 

              กรณีผูค้ำประกันไมสามารถชำระหนี้ไดตามที่กลาวในวรรคกอน เมื่อ        

ผูค้ำประกันรองขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันใหผูค้ำประกันชำระหนี้ไดตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” 

  ขอ 4 ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 77 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย    กอง

การฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับ 2000000125507 เสียทั้งหมด และใช
ขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 77 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ         

มีอำนาจหนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญกับ
ทั้งในทางอันจะทำใหเกดิความจำเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

                          (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจากสหกรณ 

ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 
  (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู 

และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 

                        (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุล
กับรายงานประจำป แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

  (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอท่ีประชุมใหญ 

                           (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 
                            (6) พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ย

ประชุมของกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

                            (7) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง หรือกำหนดคาตอบแทนแก
ผูจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

                            (8) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง และกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

                            (9) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
                              (10) จัดใหมี  และดูแลให เรียบรอยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี  

เอกสาร ตาง ๆ และบรรดาอุปกรณดำเนินงานของสหกรณ  

  (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 
                            (12) พ ิจ า ร ณ า ด ำ เ น ิน ก า ร แ ต ง ตั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ห ร ือ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ 

  (ลงชื่อ) พลเรือตร ี สุชา  เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการ 
    

  (ลงชื่อ) นาวาตรี  สุธีร  แสงบรรจง  กรรมการและเลขานุการ 



 

  

                            (13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณมอบหมาย  
                (14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ และ
ลูกจางของสหกรณตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี 
  (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
อื่น ๆ หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
                           (16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
                            (17) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
                          (18) เสนอแผนงาน และเปาหมายในการดำเนินงาน รวมทั้ ง
ประมาณการรายจายประจำปใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ 
                            (19) ทำการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงค 
  (20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปนผูแทนของสหกรณ 
เพื่อเขาประชุมใหญและออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ   ซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ตามทีข่อบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
หรือชุมนุมสหกรณกำหนดไว 
                          (21) พิจารณามอบหมายอำนาจหนาที่ในการดำเนินงานใหแก 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของได
ตามความเหมาะสม 
                          (22) พิจารณากรณีผูจำนองมีหนังสือแจงใหสหกรณดำเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินที่สหกรณรับจำนองไวเปนประกันหนี้ เพื่อใหสหกรณดำเนินการขาดทอดตลาดโดยมิ
ตองฟองเปนคดีตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด”   
  ขอ 5 ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 82 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย กอง
การฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับ 2000000125507 เสียทั้งหมด และใช
ขอความตอไปนี้แทน 
 “ขอ 82  อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ เงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมี
อำนาจหนาที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณรวมทั้ง
ขอตอไปนี้ 
                           (1)   ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ให
เงินกูนั้น 
   
  (ลงชื่อ) พลเรือตร ี สุชา  เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมการ 
      
  (ลงชื่อ) นาวาตรี   สุธีร  แสงบรรจง กรรมการและเลขานุการ 



                            (2) ตรวจสอบควบคุมให เงินกูมีหลักประกันตามที่กำหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกำหนดใหผูกู

จัดการแกไขใหคืนดี 

                            (3) ดูแลการชำระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กำหนดในสัญญา 

                            (4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอน

เวลาการสงเงินงวดชำระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 (5) ดำเนินการเรื่องสงหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ำประกันภายใน   

หกสิบวันนับตั้งแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด 

                       (6) ดำเนินการเรื่องการบอกกลาวใหลูกหนี้หรือผูรับโอนทรัพยที่

จำนองไวเปนประกันหนี้ของลูกหนี้ชำระหนี้กอนการบังคับจำนองไมนอยกวาหกสิบวัน ในกรณีที่บุคคลอื่น

เปนผูจำนองทรัพยสินไวเปนประกันหนี้ของลูกหนี้นั้น จะตองบอกกลาวไปยังผูจำนองภายในสิบหาวันนับ

แตวันสงหนังสือบอกกลาวไปยังลูกหนี้ 

                     (7) พิจารณาเรื่องการลดจดจำนวนหนี้ ดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน

และคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นใหกับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผูค้ำประกันดวย

เสนอใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา”    

  

           (ลงชื�อ)     พลเรือตร ี   สุชา  เคี่ยมทองคำ 

       (สุชา  เคี่ยมทองคำ) 

                           ประธานกรรมการ 

   (ลงชื่อ)   นาวาตรี     สุธีร  แสงบรรจง 

       (สุธีร  แสงบรรจง) 

              กรรมการและเลขานุการ 

 

 

  

 

 

 



 

  

                   เหตุผล  เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายค้ำประกันที่แกไขใหมตาม พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม  

ป.พ.พ.   (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2557 

 คำรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

  “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน” 

 

     (ลงชื่อ) พลเรือตร ี  สุชา  เคี่ยมทองคำ 

         (สุชา  เคี่ยมทองคำ) 

                             ประธานกรรมการ 

    (ลงชื่อ) นาวาตรี    สุธีร  แสงบรรจง 

        (สุธีร  แสงบรรจง) 

               กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

                      เลขทะเบียนสหกรณที ่   กพธ. 59/2526  

                 เลขทะเบียนขอบังคบัที่   2000000125507 

 

 

  อาศัยตามอำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2)พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับ        

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562    

ไวแลว ตั้งแต วันที่ 28 พฤษภาคม 2563     

 
                                          (ลงชื่อ)    อดุลย  คนมั่น 

(นายอดุลย  คนมั่น) 

สหกรณจังหวัดชลบุรี 

รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกดั 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2562 

    
 

  ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ 

จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ และ     

นายทะเบยีนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้ 

  ขอ 1.  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ 

จำกัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่5) พ.ศ.2562” 

  ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

  ขอ 3. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 31 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 เลขทะเบียนขอบังคับที่  

2000000125507 เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมคีุณสมบัติดังนี้ 
                           (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

    (2)  เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 

                            (3)  ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ หรือเปนเจาหนาที ่            
หรือลูกจางประจำของสหกรณนี้ หรือ     

                                   ข. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำ หรือพนักงานราชการ สั งกัด         

กองการฝก กองเรือยุทธการ หรือชวยราชการ กองการฝก กองเรือยุทธการ หรือเปนทหารกองหนุนมี     
เบี้ยหวัด หรือเปนขาราชการกลาโหมประจำการ ซึ่งเคยรับราชการหรือชวยราชการสังกัด กองการฝก      

กองเรือยุทธการ หรือเปนขาราชการกองทัพเรือที่อยูในพื้นท่ีสัตหีบ 

                           (4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให

กูยืมเงิน 

 
                                      (ลงชื่อ)  พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ   ประธานกรรมการ           

                                      (ลงชื่อ)  นาวาเอก ดุสิต  ปนแกว       กรรมการและเลขานุการ 



 
  ขอ 4. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 48 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 เลขทะเบียนขอบังคับที่  

2000000125507  เสียทั้งหมด และใชขอความตอไปนี้แทน   

   “ขอ 48 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
             (1)   เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ   
    (2)   เปนบุคคลธรรมดาทีม่ีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
            (3)   เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก หรือเปนบุคคลใน
องคกรภายในกองทัพเรือท่ีขาดคุณสมบัติจะสมัครเขาเปนสมาชิก   
             (4)    เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
            (5)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง       
ของสหกรณ 
              (6)     มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น” 

  ขอ 5. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 49 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 2000000125507 เสียทั้งหมด 

และใชขอความตอไปนี้แทน 

   "ขอ 49.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ

ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กำหนดไว เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมี

คุณสมบัติถูกตองตามที่กำหนดในขอ 48 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และ

ใหผูสมัครสมาชิกสมทบชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และคาหุนตามที่จะถือครบถวน เมื่อสมาชิกสมทบได

ปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ” 

  ขอ 6. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 52 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 2000000125507 เสียทั้งหมด 

และใชขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 52. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่

ดังตอไปนี ้

   สิทธิของสมาชิกสมทบ 

   (1)  ไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 

  (2)   ถือหุนไดตามระเบียบและหลักเกณฑที่สหกรณกำหนด               

    (3)   ฝากเงินตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีสหกรณกำหนด 

     (4)   กูเงินไดตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีสหกรณกำหนด” 

                                      (ลงชื่อ)  พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ   ประธานกรรมการ           

                                      (ลงชื่อ)  นาวาเอก ดุสิต  ปนแกว       กรรมการและเลขานุการ 



 

  

  ขอ 7. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 53 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 2000000125507 เสียทั้งหมด 

และใชขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 53.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

  (1)  ตาย 

  (2)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

  (3)  ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 

  (4)  ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 

    (5)  ถูกใหออกจากสหกรณ  

    ในกรณีท่ีสมาชิกของสหกรณซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับสมาชิกสมทบตอง

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ที่กำหนดไวในขอบังคับ ไมถือเปนสาเหตุใหสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ 

ตองขาดจากสมาชิกภาพ” 

  ขอ 8. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 55 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย      

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 2000000125507 เสียทั้งหมด 

และใชขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 55. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ 

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

               (1)  ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 

              (2)  ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนหรือใบสมัครสมาชิกสมทบ 

              (3)  ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ 

               (4)  แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ   

               (5)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติใหออก 

  ขอ 9. ใหยกเลิกขอความตามที่กำหนดในขอ 56 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย       

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด พ.ศ.2549 เลขทะเบียนขอบังคับที่ 2000000125507 เสียทั้งหมด 

และใชขอความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 56.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู   

สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ  และที่อยู ตองแจงให

สหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง” 

    (ลงชื่อ)  พลเรือตรี สุพพัต  ยุทธวงศ   ประธานกรรมการ           

                                          (ลงชื่อ)  นาวาเอก ดุสิต  ปนแกว       กรรมการและเลขานุการ 

 



เหตุผล  เพือ่ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  

วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ.2562 

 

คำรับรองของประธานกรรมการและเลขานุการ 

          “ขอรับรองวาขอบังคับทั้ง 4 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกนั” 

 

     (ลงชื่อ) พลเรือตร ี สุพพัต  ยุทธวงศ 

                              (สุพพัต  ยุทธวงศ) 

                                                                            ประธานกรรมการ    

     (ลงชื่อ) นาวาเอก   ดุสิต  ปนแกว 

                  (ดุสิต  ปนแกว) 

              กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


