
ข้อบงัคบั 
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รไูทย  จาํกดั 

The Federation of Thai Teacher Savings and Credit Cooperatives  Limited 
 
 

หมวด  1 
ชื4อ  ประเภท  และที4ตั =งสาํนักงาน 

 

 ขอ้  1.  ชื4อ  ประเภท  และที4ตั =งสาํนักงาน 
 
 ชื4อ   “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รไูทย  จาํกดั”   

        ซึ งต่อไปในขอ้บงัคบันี(  เรยีกว่า  “ชุมนุมสหกรณ์”  เขยีนเป็นภาษาองักฤษว่า 
             “The Federation of Thai Teacher Savings and Credit Cooperatives  Limited”   
                           ชื อยอ่  “ชสอค.”  หรอื “FTSC” 
   ประเภท   สหกรณ์ออมทรพัย ์
   ที4ตั =งสาํนักงานใหญ่  เลขที   510  หมู ่ 9  ถนน เจรญิรฐั  ต.นาอาน  อ.เมอืงเลย  จ.เลย   42000 
 ชุมนุมสหกรณ์อาจยา้ยสาํนักงานหรอืสํานักงานสาขาไดต้ามที คณะกรรมการดําเนินการพจิารณา 
เหน็สมควร   โดยแจง้เป็นหนงัสอืใหน้ายทะเบยีนสหกรณ์  กรมส่งเสรมิสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
และใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ มเตมิขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
    

 ขอ้  2. ตราของชุมนุมสหกรณ์  ตราของชุมนุมสหกรณ์มรีปูลกัษณ์  ดงันี( 
   1.  ประกอบดว้ยส ี  มอืสชีมพ ู สฟ้ีา  สมีว่ง  และสทีอง 
   2.  สชีมพ ู– ฟ้า หมายถงึ กระทรวงศกึษาธกิาร 
   3.  วงแหวนรอบนอก พื(นสมีว่ง มดีาวสทีองหา้แฉก 5 ดวง ซึ งหมายถงึ 5 ภมูภิาค 
   4.  ตรงกลางเป็นรปูเสมาธรรมจกัรสทีอง ลอ้มรอบดว้ยดอกบวัตูมสมีว่ง 
   5.  มภีาพมอื 2 ขา้ง ประครองวงเสมาไว ้  
 
 

หมวด  2 
วตัถปุระสงค ์

 

  ขอ้  3.  วตัถปุระสงค ์       ชุมนุมสหกรณ์มวีตัถุประสงคเ์พื อส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
และสงัคมของบรรดาสมาชกิ  โดยวธิช่ีวยตนเองและช่วยเหลอืซึ งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ รวมทั (งในขอ้
ดงัต่อไปนี( 
   (1)   ส่งเสรมิและเผยแพรก่จิการสหกรณ์ออมทรพัยค์ร ู
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   (2)   แนะนําช่วยเหลอืในการจดัตั (ง  การดาํเนินกจิการ  และการจดัการของสหกรณ์ออมทรพัยค์ร ู
   (3)   ส่งเสรมิการรว่มมอืช่วยเหลอืซึ งกนัและกนัในหมูส่หกรณ์สมาชกิ 
   (4)   เป็นผูแ้ทนรกัษาผลประโยชน์รว่มกนัของสหกรณ์สมาชกิ 
     (5)    ร่วมมือกบัทางราชการ   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง    
                        ประเทศไทย   เกี#ยวกบัการส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
   (6)   เป็นศูนยก์ลางพฒันาทรพัยากรบุคคลของสหกรณ์คร ู โดยจดัการศกึษาอบรมกรรมการดําเนินการ 
                  ผูต้รวจสอบกจิการ  เจา้หน้าที   สมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย ์ และสหกรณ์อื น 
   (7)   รบัและจดัการเกี ยวกบัเงนิอุดหนุน เงนิยกให ้ หรอืการช่วยเหลอือื นๆ  ซึ งชุมนุมสหกรณ์ไดร้บั 
   (8)   รบัเงนิฝากจากสหกรณ์สมาชกิและจดัหาทุนโดยวธิอีื น 
   (9)   เป็นศูนยก์ลางทางการเงนิและธุรกจิการเงนิของสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชกิ 
  (10)  เป็นศูนยก์ลางในการจดัหรอืใหห้รอืดาํเนินการ อนัเกี ยวเนื องกบัสวสัดกิารทั (งปวง แก่สหกรณ์    
                  สมาชกิ  
 (11)  บริการ หรือจาํหน่ายสิ#งจาํเป็น  หรือสิ#งเกื,อกลูแก่การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
  (12)  จดัใหม้บีรกิารคุม้ครองเงนิออมและเงนิกูส้าํหรบัสมาชกิสหกรณ์ 
  (13)  ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารดําเนินงานของสหกรณ์สมาชกิตามที สหกรณ์สมาชกิรอ้งขอ 
  (14)  ซื(อหุน้ของธนาคาร  ซึ งมวีตัถุประสงคเ์พื อใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สหกรณ์ 
  (15)  ซื(อหุน้ของสถาบนัที ประกอบธุรกจิอนัทําใหเ้กดิความสะดวก  หรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่กจิการ 
                  ของสหกรณ์  โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
  (16)  ซื(อหลกัทรพัยข์องรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ 
  (17)  ซื(อหุน้ของสหกรณ์หรอืชุมนุมสหกรณ์อื น 
  (18)  ออกตั aวสญัญาใชเ้งนิหรอืตราสารการเงนิ 
  (19)  ซื(อตั aวสญัญาใชเ้งนิหรอืตราสารการเงนิ 
  (20)  บรจิาคหรอืใหบ้รกิารเพื อสาธารณประโยชน์ 
  (21)  รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัยค์ร ู
  (22)  เป็นศูนยก์ลางสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรพัยค์ร ู
  (23)  ใหม้เีครื องมอื  และผลติภณัฑท์างการเงนิรปูแบบต่างๆ เพื อบรกิารแก่สหกรณ์ 
  (24)  กระทําการต่างๆ  ตามที กําหนดไวใ้นกฎหมายเพื อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี กล่าวขา้งต้น 
  (25)  ใหส้นิเชื อ  ใหย้มื  ใหเ้ช่า  ใหเ้ช่าซื(อ  โอน  รบัจาํนอง  หรอืรบัจาํนําซึ งทรพัยส์นิแก่สหกรณ์สมาชกิ 
                  หรอืสหกรณ์อื น  หรอืของสหกรณ์สมาชกิหรอืสหกรณ์อื น 
  (26)  ใหค้วามช่วยเหลอืแก่สหกรณ์สมาชกิ  หรอืสหกรณ์อื น 
  (27)  ฝาก  หรอืลงทุนตามที คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิําหนด 
  (28)  ใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิ  หรอืสหกรณ์อื น 
  (29)   จดัใหไ้ดม้า  ซื(อ  ถอืกรรมสทิธิ d หรอืทรพัยสทิธ ิ ครอบครอง  กู ้ ยมื  เช่า  เช่าซื(อ  รบัโอนสทิธกิารเช่าหรอื  
              สทิธกิารเช่าซื(อ  จาํนองหรอืจาํนํา  ขายหรอืจาํหน่ายดว้ยวธิอีื นใดซึ งทรพัยส์นิ 
  (30)   ดาํเนินกจิการอื นบรรดาที เกี ยวกบั   หรอืเนื องในการจดัทาํใหส้ําเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องชุมนุมสหกรณ 
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  (31)  กระทําการตามที กําหนดในพระราชบญัญตัสิหกรณ์ และกฎกระทรวง 
 

หมวด  3 
สมาชิกภาพ 

 

  ขอ้  4.  สมาชิก  สมาชกิชุมนุมสหกรณ์  คอื 
  (1)  สหกรณ์ซึ งมชีื ออยู่ในบญัชรีายชื อสหกรณ์ที ประสงค์จะเขา้เป็นสมาชกิของชุมนุมสหกรณ์  ณ วนัที 
คณะผู้จดัตั (งชุมนุมสหกรณ์ยื นต่อนายทะเบยีนสหกรณ์เพื อขอจดทะเบยีนชุมนุมสหกรณ์  และได้ชําระค่าหุ้นตาม
จาํนวนที ประสงคจ์ะถอืครบถว้นแลว้ 
  (2)  สหกรณ์ซึ งไดร้บัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิตามขอ้บงัคบัและไดช้าํระค่าหุน้ตามจาํนวนที ชุมนุมสหกรณ์ 
กําหนดครบถว้นแลว้ 
  ขอ้  5.  คณุสมบติัของสมาชิก  สหกรณ์ที จะเขา้เป็นสมาชกิตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี( 
  (1)  เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์ และ 
  (2)   เป็นสหกรณ์ออมทรพัยข์องส่วนราชการในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
  (3)    มีความสมคัรใจที#จะเขา้เป็นสมาชิก   เพื#อร่วมกนัดาํเนินกิจการให้เกิดประโยชน์ตามวตัถุประสงค์

ของชุมนุมสหกรณ์    

  ขอ้  6. การเข้าเป็นสมาชิก   สหกรณ์ที ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ   ตอ้งยื นใบสมคัรตามแบบ 
พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานที#ชุมนุมสหกรณ์กาํหนดถึงคณะกรรมการอาํนวยการของชุมนุมสหกรณ์เพื#อพิจารณา   หาก
เห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้       แลว้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 
  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแจง้การรบัสมาชกิเขา้ใหมใ่หท้ี ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
  ในกรณีที คณะกรรมการอํานวยการไม่รบัสหกรณ์ใดเขา้เป็นสมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ ใหเ้สนอเรื อง
ต่อคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  ถา้คณะกรรมการดําเนินการมคีวามเหน็ไม่รบัสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของ
ชุมนุมสหกรณ์เช่นกนั สหกรณ์นั (นมสีทิธิ dอุทธรณ์ต่อที ประชุมใหญ่ 
  ขอ้ 7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  สหกรณ์ที เขา้เป็นสมาชกิตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่ชุมนุม
สหกรณ์รายละหนึ งพนับาท   ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี(ใหถ้อืเป็นรายไดข้องชุมนุมสหกรณ์จะเรยีกคนืมไิด ้  
  ขอ้  8.  การปฏิบัติตามข้อบังคับและการใช้สิทธิ�ในฐานะสมาชิก    เมื#อชุมนุมสหกรณ์ไดแ้จง้การรับเขา้

เป็นสมาชิกเป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบแลว้  ให้ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกลงลายมือชื#อในทะเบียนสมาชิกและชาํระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้พร้อมค่าหุน้เตม็มูลค่าที#ตอ้งถือใหเ้สร็จภายในเวลาที#ชุมนุมสหกรณ์กาํหนด   เมื#อไดป้ฏิบติัดงันี,
แลว้  จึงจะใชสิ้ทธิ9 ในฐานะสมาชิกได ้
  สหกรณ์สมาชกิแต่ละรายย่อมมคีวามสมัพนัธอ์ยู่กบัสมาชกิทั (งหมด    และต้องปฏบิตัหิน้าที ของตนตาม
ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  และมตขิองชุมนุมสหกรณ์ทุกประการ 
  สหกรณ์สมาชิกรายใดเปลี ยนแปลงแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบัของตน ต้องแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ทราบ
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที สหกรณ์ไดร้บัแจง้การจดทะเบยีนจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
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  ขอ้  9.  การเปลี4ยนแปลงที4ตั =งสาํนักงานและที4อยู่ สหกรณ์สมาชกิรายใดมกีารเปลี ยนแปลงที ตั (ง
สาํนกังานใหญ่หรอืที ตั (งสาํนกังานสาขา  ตอ้งแจง้ใหชุ้มนุมสหกรณ์ทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที เปลี ยนแปลง 
  ขอ้ 10.  ความรบัผิดของสหกรณ์สมาชิก     สหกรณ์สมาชกิตอ้งรบัผดิในหนี(สนิของชุมนุมสหกรณ์เพยีง
ไมเ่กนิจาํนวนเงนิที ส่งใชไ้มค่รบมลูค่าหุน้ที สหกรณ์สมาชกิถอื  
 

หมวด  4 
การพ้นจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ์ 

 

  ขอ้ 11. เหตทีุ4สหกรณ์สมาชิกต้องพ้นจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ์    สมาชกิตอ้งพน้จาก
สมาชกิภาพชุมนุมสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ต่อไปนี( 
  (1)  ลาออก 
  (2)  เมื อสหกรณ์สมาชกินั (นตอ้งเลกิ 
  (3)  ตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
  (4)  ถูกใหอ้อกจากชุมนุมสหกรณ์ 
  ขอ้ 12. การลาออกจากชุมนุมสหกรณ์      สหกรณ์สมาชกิซึ งไมม่หีนี(สนิหรอืภาระผกูพนัในชุมนุม
สหกรณ์  อาจขอลาออกจากชุมนุมสหกรณ์ได ้   โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการอํานวยการ
เพื อพจิารณา  เมื อเหน็ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  จงึใหถ้อืว่าออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
  ขอ้ 13.  การให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์  สหกรณ์สมาชกิอาจถูกใหอ้อกจากชุมนุมสหกรณ์เพราะเหตุใด  ๆ
ดงัต่อไปนี( 
  (1)  ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิไมล่งลายมอืชื อในทะเบยีนสมาชกิ  หรอืไม่ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
หรอืไมช่ําระค่าหุน้เตม็มลูค่าที ตอ้งถอืใหเ้สรจ็ภายในเวลาที ชุมนุมสหกรณ์กําหนด 
  (2)  จดักจิการของสหกรณ์โดยมชิอบอยูเ่สมอ 
  (3)  จงใจฝา่ฝืนขอ้บงัคบั  หรอืระเบยีบ  หรอืมตขิองชุมนุมสหกรณ์ 
  (4)  แสดงตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อชุมนุมสหกรณ์  หรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้สื อมเสยีชื อเสยีง 
หรอืประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ 
  เมื อคณะกรรมการอํานวยการไดส้อบสวนพจิารณา   ปรากฎว่าสหกรณ์สมาชกิมเีหตุใดๆ  ดงักล่าวตาม
วรรคหนึ ง  ใหนํ้าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาใหอ้อกจากชุมนุมสหกรณ์    โดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า
สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดาํเนินการทั (งหมด 
  สหกรณ์สมาชกิที ถูกให้ออกจากชุมนุมสหกรณ์มสีทิธิ dอุทธรณ์ต่อที ประชุมใหญ่ โดยให้ยื นคําอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ  ภายในสามสบิวนันับตั (งแต่วนัที ทราบมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ  คําวนิิจฉัยของที 
ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นที สุด 
  ขอ้ 14. การถอนชื4อออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที สหกรณ์สมาชกิพน้จากสมาชกิภาพชุมนุม
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้ผู้จดัการถอนชื อออกจากทะเบยีนสมาชกิ  แล้วเสนอเรื องสมาชกิออกให้ที 
ประชุมใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 
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  ขอ้ 15. การชาํระหนี= สินของสหกรณ์สมาชิกซึ4งออกจากชุมนุมสหกรณ์  สหกรณ์สมาชกิซึ งออก
จากชุมนุมสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  หากมหีนี(สนิอยู่ต่อชุมนุมสหกรณ์   ต้องจดัการชําระหนี(สินนั (นโดย
สิ(นเชงิทนัท ี ในการนี(ชุมนุมสหกรณ์มอีํานาจหกัจาํนวนเงนิซึ งชุมนุมสหกรณ์จะต้องจ่ายแก่สหกรณ์สมาชกินั (น  
เพื อชาํระหนี(สนิดงักล่าวได ้
 
 

หมวด  5 
ทุน 

 

  ขอ้ 16. ทุน  ชุมนุมสหกรณ์อาจหาทุนโดยวธิต่ีอไปนี( 
 (1)  ออกหุน้ 
 (2)  รบัเงนิฝากจากสหกรณ์สมาชกิ  หรอืสหกรณ์อื น 
 (3)  กูย้มืเงนิ 
 (4)  ออกตั aวสญัญาใชเ้งนิ 
 (5)  ออกตราสารการเงนิ 
 (6)  สะสมทุนสํารองและทุนอื นๆ 
 (7)  รบัเงนิอุดหนุนหรอืทรพัยส์นิที สหกรณ์หรอืบุคคลอื นยกให ้
 

หมวด  6 
หุ้น 

 

  ขอ้ 17.  การออกหุ้น  ชุมนุมสหกรณ์อาจออกหุน้โดยไมจ่าํกดัจาํนวนหุน้มมีลูค่าหุน้ละหนึ งพนับาท   
สหกรณ์สมาชกิเท่านั (นจงึจะถอืหุน้ในชุมนุมสหกรณ์ได ้
  ขอ้ 18.  การถือหุ้น  สหกรณ์สมาชกิแต่ละรายตอ้งถอืหุน้ในชุมนุมสหกรณ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี( 
  (1)  เมื อแรกเขา้เป็นสมาชกิตอ้งถอืหุน้อยา่งน้อยหนึ งหุน้ 
  (2)  สหกรณ์สมาชกิตอ้งชาํระค่าหุน้ทุกปีบญัช ีมลูค่าเท่ากบัอตัราหนึ งบาทต่อจาํนวนสมาชกิ ณ วนัสิ(นปี
บญัชขีองสหกรณ์  เศษของหนึ งรอ้ยใหป้ดัเป็นหนึ งรอ้ย 
  (3)  สหกรณ์สมาชกิที กู้เงนิจากชุมนุมสหกรณ์ต้องถอืหุน้เพิ มตามส่วนจาํนวนเงนิกู้ซึ งไดร้บัจาก
ชุมนุมสหกรณ์ตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารที คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ในการชาํระค่าหุน้สหกรณ์สมาชกิตอ้งส่งชาํระค่าหุน้แต่ละหุน้เตม็มลูค่าใหเ้สรจ็สิ(นในคราวเดยีวภายใน
ระยะเวลาที คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  นอกจากหุ้นซึ งสหกรณ์สมาชิกต้องถือตามความในวรรคหนึ ง      สหกรณ์สมาชกิจะเสนอคําขอเป็น
หนังสอืถึงผู้จดัการ   ขอถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์เพิ มขึ(นได้เสมอ  โดยชําระค่าหุ้นนั (นๆ เต็มมูลค่า  แต่สหกรณ์
สมาชกิแต่ละรายจะถอืหุน้เกนิกว่าหนึ งในหา้ของจาํนวนหุน้ทั (งหมดของชุมนุมสหกรณ์ไมไ่ด ้
  ขอ้ 19.  ใบหุ้น    ชุมนุมสหกรณ์จะออกใบหุน้สําหรบัหนึ งหุน้หรอืหลายหุน้ที สหกรณ์สมาชกิถอื  และ
ชาํระเตม็มลูค่าแลว้มอบใหส้หกรณ์สมาชกินั (นๆ 
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         ถา้ใบหุน้ของสหกรณ์สมาชกิใดสญูหายหรอืชํารุด และสหกรณ์สมาชกินั (นประสงคใ์หชุ้มนุมสหกรณ์ออก
ใบหุน้ใหใ้หม ่ กใ็หย้ื นคาํขอเป็นหนงัสอืถงึผูจ้ดัการ  พรอ้มทั (งตอ้งชําระค่าธรรมเนียมสาํหรบัใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่
ชุมนุมสหกรณ์  ฉบบัละสบิบาท 
  ขอ้ 20.  การโอนหุ้น   สหกรณ์สมาชกิจะโอนหุน้ซึ งถอือยูใ่นชุมนุมสหกรณ์ไดต่้อเมื อสหกรณ์สมาชกิ 
ออกจากชุมนุมสหกรณ์เท่านั (น 
  ขอ้ 21.  การจ่ายคืนค่าหุ้นของสหกรณ์สมาชิกซึ4งออกจากชุมนุมสหกรณ์   ในกรณทีี สหกรณ์สมาชกิ
ออกจากชุมนุมสหกรณ์ ไมว่่าเพราะเหตุใดๆ ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ซึ งสหกรณ์สมาชกินั (นมอียู่ในชุมนุมสหกรณ์
คนืให ้ การจ่ายคนืค่าหุน้ดงักล่าว  ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายจากทุนรบัโอนหุน้ซึ งสะสมไวจ้ากกําไรเท่านั (น  
ในการนี(ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายคนืค่าหุน้ของสหกรณ์สมาชกิซึ งออกเพราะเหตุตามขอ้ 11 (1) ถงึ (3) ก่อนค่าหุน้ของ
สหกรณ์สมาชกิ  ซึ งออกเพราะเหตุอื น 
  ในกรณีที ชุมนุมสหกรณ์มทุีนรบัโอนหุ้นไม่เพยีงพอแก่การจ่ายคนืค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์สมาชกิที ออกจาก
ชุมนุมสหกรณ์   ชุมนุมสหกรณ์ต้องรบัโอนหุน้ไวก่้อนแลว้จดัใหส้หกรณ์สมาชกิอื นถอืหุน้จาํนวนที ไดร้บัโอนไวจ้น
หมดก่อนการออกหุน้ใหม ่
  ในกรณีที ชุมนุมสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายคืนค่าหุ้นหรอืรบัโอนหุ้นของสหกรณ์สมาชิกที ลาออกได้ทั (งหมด     
ชุมนุมสหกรณ์จะจา่ยเงนิปนัผลของค่าหุน้ส่วนที เหลอืใหต้ามอตัราเงนิปนัผลที จ่ายของปีนั (นๆ โดยคดิตามส่วนของ
ระยะเวลา 
  การจ่ายคนืค่าหุ้นของสหกรณ์สมาชกิซึ งออกเพราะต้องเลกิสหกรณ์      ชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายแก่ 
ผูช้าํระบญัช ี
  การจา่ยคนืค่าหุน้ของสหกรณ์สมาชกิซึ งออกเพราะตอ้งคาํพพิากษาใหล้ม้ละลาย ชุมนุมสหกรณ์ 
จะจา่ยแก่เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์   
         เมื อสหกรณ์สมาชกิรบัคนืค่าหุน้  ตอ้งเวนคนืใบหุน้ใหแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ทั (งสิ(น 
 

หมวด  7 
การกู้ยืมเงินหรือการคํ=าประกนั 

 
        ขอ้ 22. วงเงินกู้ยืมหรือคํ=าประกนั  ที ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกูย้มื  หรอืคํ(าประกนัสาํหรบัปีหนึ งๆ 
ไวต้ามที จาํเป็น  และสมควรแก่การดําเนินงาน   วงเงนิซึ งกําหนดดงัว่านี(ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ 
 

 ถ้าที ประชุมใหญ่ยงัมไิดก้ําหนด   หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิดใ้หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกู้ยมืหรอื
คํ(าประกนัสําหรบัปีใดกใ็หใ้ชว้งเงนิกูย้มืหรอืคํ(าประกนัสําหรบัปีก่อนไปพลาง 
 

 ขอ้ 23. การกู้ยืมเงินหรือการคํ=าประกนั ชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยมืเงนิ  หรอืออกตั aวสญัญาใชเ้งนิ  
หรอืตราสารการเงนิ  หรอืโดยวธิอีื นใด  สาํหรบัใชเ้ป็นทุนดาํเนินงาน  หรอืการอื นใดตามวตัถุประสงคไ์ด้
ตามที คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร  ทั (งนี(จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิกูย้มืหรอืการคํ(าประกนัประจาํปี 
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หมวด  8 
การรบัฝากเงิน 

 

  ขอ้ 24. การรบัฝากเงิน      ชุมนุมสหกรณ์อาจรบัฝากเงนิประเภทออมทรพัยห์รอืประเภทประจาํจาก
สหกรณ์สมาชกิและสหกรณ์อื นได ้ ขอ้กําหนดเกี ยวกบัการฝาก ดอกเบี(ย การถอนเงนิฝาก และขอ้กําหนดอื นๆ ว่าดว้ย
การฝากเงนิทุกประเภทใหเ้ป็นไปตามที กําหนดไวใ้นระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ที ไดร้บัความเหน็ชอบจากนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ 
  ใหชุ้มนุมสหกรณ์ดํารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธิทีี กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด  9 
การให้เงินกู้ 

 

 ขอ้ 25.  การให้เงินกู้  ชุมนุมสหกรณ์อาจใหเ้งนิกูแ้ก่ 
 (1)  สหกรณ์สมาชกิ 
 (2)  สหกรณ์อื น 
 การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อื นนั (น    คณะกรรมการดําเนินการจะพจิารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื อชุมนุมสหกรณ์ 
มเีงนิทุนเหลอืจากการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิแลว้  ตามระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ที ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ์ 
 สหกรณ์สมาชกิหรอืสหกรณ์อื นซึ งประสงคจ์ะขอกู้เงนิต้องเสนอคําขอกู้เงนิตามแบบและวธิกีาร  ที 
ชุมนุมสหกรณ์กําหนด 
 

หมวด  10 
การตรวจสอบและการวิเคราะหก์ารดาํเนินงานของสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 26. การตรวจสอบและการวิเคราะห ์        ชุมนุมสหกรณ์อาจตรวจสอบการดาํเนินงานของ 
สหกรณ์สมาชกิ     หรอืสหกรณ์ผู้กู้ได้ตามที คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมาย 
 

 การตรวจสอบตามวรรคหนึ งนั (น ชุมนุมสหกรณ์จะใหบ้รกิารวเิคราะหเ์กี ยวกบัระบบขอ้มลูการดําเนินงานของ
สหกรณ์สมาชกิ หรอืสหกรณ์ผู้กู้ เพื อเป็นการส่งเสรมิ  สนับสนุน   การดําเนินงานของสหกรณ์สมาชกิ  หรอื
สหกรณ์ผูกู้ ้ ตลอดจนขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยใ์หเ้ขม้แขง็  มปีระสทิธภิาพสูงขึ(นโดยไม่เป็นการเขา้ไปก้าวล่วง
การดาํเนินงานภายในของสหกรณ์สมาชกิหรอืสหกรณ์ผูกู้ ้
 ใหส้หกรณ์สมาชกิหรอืสหกรณ์ผูกู้้ แจง้ใหผู้ท้ ี เกี ยวขอ้งอํานวยความสะดวก หรอืใหค้ําชี(แจงเกี ยวกบัการ
ตรวจสอบ  และการวเิคราะหก์ารดาํเนินงานของสหกรณ์ตามสมควร 
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หมวด  11 
การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 

 

  ขอ้ 27. การส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์   ชุมนุมสหกรณ์ต้องดําเนินการใหก้ารศกึษา
อบรมเกี ยวกบัสหกรณ์ออมทรพัย์  โดยการจดัการประชุมสมัมนา  ฝึกอบรม  และอื นๆ  ตลอดจนการจดัพมิพ์
เอกสารเผยแพร ่ พรอ้มทั (งร่วมมอืกบัทางราชการ  สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื น  อนั
มใิช่เป็นการหารายได ้   
 

หมวด  12 
การแนะนําช่วยเหลือการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 28.  การแนะนําช่วยเหลือการดาํเนินงานของสหกรณ์   ชุมนุมสหกรณ์อาจจดัส่งเจา้หน้าที 
ออกไปแนะนําช่วยเหลอืในการจดัตั (งและดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัยท์ี จดัตั (งขึ(นใหม่  รวมทั (งสหกรณ์ที ได้
ดาํเนินงานมาแลว้ ทั (งนี( เพื อใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 

หมวด  13 
การจาํหน่ายเครื4องเขียน  แบบพิมพ ์ และอปุกรณ์เครื4องใช้ 

ในสาํนักงานของสหกรณ์ 
 

  ขอ้ 29.  การจาํหน่ายเครื4องเขียน  แบบพิมพ ์ และอปุกรณ์เครื4องใช้ในสาํนักงาน   เพื อเป็นการ
ประหยดัและอํานวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกจิของสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์อาจจดัทําและหรอืจดัหาเพื อ
จาํหน่ายเครื องเขยีนแบบพมิพ ์และอุปกรณ์เครื องใชส้าํนกังานแก่สหกรณ์ที มคีวามตอ้งการ 
 

หมวด  14  
ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก 

 

 ขอ้ 30.  การแต่งตั =งผู้แทนสหกรณ์สมาชิก   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์สมาชกิแต่
ละสหกรณ์เลอืกตั (งผูแ้ทนจากกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ละ 1  คน   เป็นผูแ้ทนเพื อเขา้ประชุมใหญ่และใชส้ทิธิ
ต่างๆ ในชุมนุมสหกรณ์ 
  ขอ้ 31. กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง  ผู้แทนสหกรณ์สมาชกิอยู่ใน
ตําแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี 
  ผูแ้ทนพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ ง  ดงัต่อไปนี( 
  (1)  พน้จากตําแหน่งกรรมการดําเนินการ หรอืเจา้หน้าที สหกรณ์สมาชกิ 
  (2)  ถงึคราวออกตามวาระ       
  (3)  ขาดจากสมาชกิภาพของสหกรณ์สมาชกิซึ งตนเป็นผูแ้ทน 
  (4)  สหกรณ์สมาชกิซึ งตนเป็นผูแ้ทนถอดถอนและหรอืไดม้กีารแต่งตั (งผูแ้ทนขึ(นใหม่ 
  (5)  สหกรณ์สมาชกิซึ งตนเป็นผูแ้ทนพน้จากสมาชกิภาพของชุมนุมสหกรณ์ 
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  ทุกคราวที ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิพน้จากตําแหน่ง หรอืสหกรณ์สมาชกิไดต้ั (งผูแ้ทนคนใหมใ่หส้หกรณ์สมาชกิ
แจง้เป็นหนงัสอืใหชุ้มนุมสหกรณ์ทราบโดยเรว็ 
 

หมวด 15 
การประชุมใหญ่ 

 

  ขอ้ 32.  การประชุมใหญ่สามญั  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมใหญ่สามญัปีละหนึ งครั (ง
ภายในหนึ งรอ้ยหา้สบิวนันับแต่วนัสิ(นปีทางบญัชขีองชุมนุมสหกรณ์ 
  ในการประชุมใหญ่ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื นมาประชุมแทนตนและออกเสยีง 
ลงคะแนนแทนตนไมไ่ด ้
  ขอ้ 33. การประชุมใหญ่วิสามญั   คณะกรรมการดําเนินการจะเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัเมื อใดกไ็ด้
เมื อมเีหตุอนัสมควร แต่ถา้นายทะเบยีนสหกรณ์มหีนังสอืแจง้ใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญั หรอืในกรณีที ชุมนุม
สหกรณ์ขาดทุนเกนิกึ งของจํานวนทุนเรอืนหุ้นที ชําระแล้วคณะกรรมการดําเนินการ   ต้องเรยีกประชุมใหญ่
วสิามญัโดยมชิกัชา้แต่ไมเ่กนิสามสบิวนันบัแต่วนัที ชุมนุมสหกรณ์ทราบ 
  ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิซึ งมจีาํนวนไมน้่อยกว่าหนึ งในหา้ของจาํนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิทั (งหมด หรอื 
ไมน้่อยกว่าสบิหา้คนลงลายมอืชื อทาํหนงัสอืรอ้งขอต่อคณะกรรมการดําเนินการใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญักไ็ด ้
  ในกรณทีี ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุมใหญ่วสิามญัใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีก
ประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันับแต่วนัที รบัคํารอ้งขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรยีกประชุมใหญ่วสิามญั
ภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าว นายทะเบยีนสหกรณ์มอีํานาจเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในระยะเวลา
ตามที เหน็สมควรกไ็ด ้  
  ขอ้ 34.  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่   เมื อจะมกีารประชุมใหญ่ทุกครั (งให้ชุมนุมสหกรณ์มี
หนังสอืแจง้วนั   เวลา  สถานที   และเรื องที จะประชุมแก่สหกรณ์สมาชกิล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนั  แต่ถ้า
การประชุมนั (นเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควรและแจง้ใหก้รมส่งเสรมิสหกรณ์  และ กรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดยีวกนัดว้ย 
  ขอ้ 35.  องคป์ระชุม     การประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ตอ้งมผีูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิมาประชุม 
ไมน้่อยกว่ากึ งหนึ งของจาํนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิทั (งหมด หรอืไมน้่อยกว่าหนึ งรอ้ยคน จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  การประชุมใหญ่ครั (งใดมผีูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุมใหเ้รยีกประชุมใหญ่อกี
ครั (งหนึ ง ภายในสบิสี วนันบัแต่วนัที นดัประชุมครั (งแรก ในการประชุมครั (งหลงันี( ถ้ามใิช่การประชุมใหญ่วสิามญั
ที ผู้แทนสหกรณ์สมาชกิรอ้งขอให้เรยีกประชุมแล้ว  เมื อมผีู้แทนสหกรณ์สมาชกิมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ งในสบิ
ของจาํนวนผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิทั (งหมด หรอืไมน้่อยกว่าสามสบิคนกใ็หถ้อืว่าเป็นองคป์ระชุม 
  ขอ้ 36.  การออกเสียงในที4ประชุมใหญ่    ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิคนหนึ งใหม้เีสยีงในการลงคะแนน
หนึ งเสยีง 
  ขอ้ 37.  อาํนาจหน้าที4ของที4ประชุมใหญ่   ที ประชุมใหญ่มอีํานาจหน้าที พจิารณาวนิิจฉยัปญัหาทั (ง
ปวงเกี ยวกบักจิการของชุมนุมสหกรณ์ ซึ งรวมทั (งในขอ้ต่อไปนี( 
  (1)  รบัทราบเรื องการรบัสหกรณ์สมาชกิเขา้ใหม ่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
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  (2)  กําหนดวงเงนิซึ งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยมืหรอืคํ(าประกนั  
  (3)  เลอืกตั (งหรอืถอดถอนกรรมการดาํเนินการ 
   (4)  เลอืกตั (งหรอืถอดถอนผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5)  พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี เพื อเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตั (ง 
  (6)  รบัทราบรายงานประจาํปี  แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ์ 
  (7)  พจิารณาอนุมตังิบดุล   
  (8)  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปี 
  (9)  รบัทราบเรื องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย จาํกดั  หรอืองคก์ารที ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชกิ  หรอืเป็นผู้ถอืหุน้ การตั (งผูแ้ทนของชุมนุม
สหกรณ์เพื อเขา้ประชุมและใชส้ทิธต่ิางๆ ในสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบนัหรอืองคก์ารดงักล่าว 
  (10) พจิารณารายงานของผูต้รวจสอบกจิการของชุมนุมสหกรณ์ 
  (11) พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายรบั – รายจ่าย ของชุมนุมสหกรณ์ 
  (12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามระเบยีบหรอืคาํสั  งของนายทะเบยีนสหกรณ์ 
  (13) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบว่าดว้ยการเลอืกตั (งประธานกรรมการ กรรมการดาํเนินการ และผูต้รวจ
สอบกจิการของชุมนุมสหกรณ์ 
  (14) วนิิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของสหกรณ์ที สมคัรเขา้เป็นสมาชกิซึ งคณะกรรมการดาํเนินการไมร่บัเขา้เป็น
สมาชกิของชุมนุมสหกรณ์  หรอืขอ้อุทธรณ์ของสหกรณ์สมาชกิที ถูกใหอ้อกจากชุมนุมสหกรณ์ 
 

หมวด 16 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 

  ขอ้ 38.  คณะกรรมการดาํเนินการ   ใหชุ้มนุมสหกรณ์มคีณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์
ประกอบดว้ย    ประธานกรรมการหนึ งคน    และกรรมการดําเนินการอื นอกีไม่เกนิสบิสี คน   ซึ งที ประชุมใหญ่
เลอืกตั (งจากผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ 
  วธิกีารเลอืกตั (งและกระบวนการอื นใดที เกี ยวกบัการเลอืกตั (งใหก้ําหนดเป็นระเบยีบ โดยความเหน็ชอบ
ของที ประชุมใหญ่ 
  ให้คณะกรรมการดําเนินการเลอืกในระหว่างกนัเองขึ(นเป็นรองประธานกรรมการหนึ งคน  หรอืหลายคน 
เลขานุการหนึ งคน นอกนั (นเป็นกรรมการดาํเนินการ แลว้แจง้ใหส้หกรณ์สมาชกิทราบ 
  ให้ประธานกรรมการมอีํานาจและหน้าที ดงันี(    เป็นประธานในที ประชุมใหญ่และที ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  ลงลายมอืชื อในเอกสารต่างๆ แทนชุมนุมสหกรณ์ตามที กําหนดไว้ในขอ้บงัคบั ดูแลควบคุมการ
ดาํเนินงานโดยทั  วไปของชุมนุมสหกรณ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและดําเนินการอื นๆ ตามคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายให ้ทั (งนี(ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มตแิละคําสั  งต่างๆ ของชุมนุม
สหกรณ์ 
  ใหร้องประธานกรรมการมอีํานาจและหน้าที ทาํการแทนประธานกรรมการในกรณทีี ประธานกรรมการ 
ไมอ่ยู ่หรอือยูแ่ต่ไมอ่าจปฏบิตัหิน้าที ได ้ หรอืตามที ประธานกรรมการมอบหมายใหป้ฏบิตั ิ
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  ใหเ้ลขานุการมอีํานาจและหน้าที ในการบนัทกึรายงานการประชุมใหญ่  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินการ  ดูแลรกัษารายงานการประชุมดงักล่าวนั (นให้เรยีบรอ้ยอยู่เสมอ   จดัส่งหนังสอืแจง้นัด
ประชุมไปยงัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ หรอืกรรมการดําเนินการแลว้แต่กรณี  ตลอดจนทําการอื นๆ ตามที กําหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัและตามที คณะกรรมการดําเนินการจะได้มอบหมายให้    ทั (งนี(ต้องเป็นไปตามกฎหมาย   กฎขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ มตแิละคาํสั  งต่างๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
  ขอ้ 39.  ลกัษณะต้องห้ามของบคุคลที4จะเป็นกรรมการดาํเนินการ 
  (1)  เคยตอ้งคาํพพิากษาถงึที สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผดิที กระทาํโดยประมาท  หรอืความผดิลหุโทษ 
  (2)  เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรอืให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรฐั   
ไมว่่ากรณใีดๆ ถงึแมว้่าจะไดร้บัการลา้งมลทนิตามพระราชบญัญตัลิา้งมลทนิในวาระต่างๆ กต็ามกไ็มไ่ดร้บั
การยกเวน้  หรอืถูกหน่วยงานเอกชนไล่ออก  ใหอ้อก  หรอืเลกิจา้ง  ฐานทุจรติ 
  (3)  เคยถูกใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉัยเป็นที สุดใหพ้น้จากตําแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542   
          (4)  เคยถูกที ประชุมใหญ่มมีตใิหถ้อดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ 
   (5)  เคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
   (6)  เป็นบุคคลวกิลจรติ  หรอืจติฟ ั  นเฟือนไมส่มประกอบ  หรอืเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ  หรอื
เสมอืนไรค้วามสามารถ 
   (7)  เคยตอ้งคาํพพิากษาหรอืคาํสั  งของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะรํ ารวยผดิปกตหิรอืมี
ทรพัยส์นิเพิ มขึ(นผดิปกต ิ
      (8)  ดาํรงตําแหน่งหน้าที ประจาํในชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์สมาชกิ 
  ขอ้ 40.  วาระอยู่ในตาํแหน่ง    คณะกรรมการดาํเนินการมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนบัแต่
วนัเลอืกตั (ง ในวาระเริ มแรกเมื อครบหนึ งปีนับแต่วนัเลอืกตั (งใหก้รรมการดาํเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวน
หนึ งในสองของกรรมการดําเนินการทั (งหมด (เศษที เหลอืใหป้ดัขึ(น) โดยวธิจีบัฉลากและใหถ้อืว่าเป็นการพน้จาก
ตําแหน่งตามวาระ ใหท้ี ประชุมใหญ่เลอืกตั (งกรรมการดําเนินการเขา้ดาํรงตําแหน่งแทนใหค้รบจาํนวนกรรมการ
ดาํเนินการตามขอ้ 38 ในปีต่อไปใหก้รรมการดําเนินการที อยูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ  หรอือยูน่านที สุดออกจาก
ตําแหน่งสลบักนัไปทุกๆ ปี 
  กรรมการดาํเนินการซึ งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตั (งอกี จาํนวนวาระการอยู่ในตําแหน่งใหเ้ป็นไป
ตามที กําหนดในพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 
  ในกรณทีี มกีารเลอืกตั (งกรรมการดาํเนินการแทนตําแหน่งที ว่างใหก้รรมการดาํเนินการที ไดร้บัเลอืกตั (ง  
อยูใ่นตําแหน่งเท่ากบัวาระที เหลอือยูข่องผูท้ี ตนแทน 
  กรรมการดําเนินการที พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ 
  ขอ้ 41.  การพ้นจากตาํแหน่ง  กรรมการดําเนินการพน้จากตําแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอยา่งหนึ ง 
ดงัต่อไปนี( 
  (1)  ถงึคราวออกตามวาระ 
  (2)  ตาย 
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  (3)  ลาออกจากตําแหน่ง   โดยแสดงความจาํนงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืต่อที 
ประชุมใหญ่ 
  (4)  ดาํรงตําแหน่งหน้าที ประจาํในชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์สมาชกิ 
 (5)  สหกรณ์สมาชกิซึ งตนเป็นผูแ้ทนพน้จากสมาชกิภาพของชุมนุมสหกรณ์ 
 (6)  เมื อที ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ลงมตถิอดถอนจากตําแหน่งกรรมการดาํเนินการ 
 (7)  เมื อพน้จากการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ  เวน้แต่การพน้จากการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ ดว้ย
เหตุตามขอ้ 31 (1) (2) หรอื (4) ใหก้รรมการนั (น  ยงัคงเป็นกรรมการต่อไปไดจ้นกว่าจะมกีารประชุมใหญ่เพื อ
เลอืกตั (งกรรมการดาํเนินการแทน  แต่ไมอ่าจใชส้ทิธใินฐานะผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ 
 (8)  นายทะเบยีนสหกรณ์สั  งใหอ้อกจากตําแหน่งกรรมการดาํเนินการของชุมนุมสหกรณ์ 
 (9)  ตกเป็นบุคคลมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 39 
   ถา้ตําแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ เวน้แต่การว่างลงเพราะเหตุที  
ถูกนายทะเบยีนสหกรณ์สั  งใหอ้อก     ใหก้รรมการดาํเนินการที เหลอือยูด่าํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีาร 
ประชุมใหญ่คราวถดัไป 
  ขอ้ 42.  การประชุมและองคป์ระชุม  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการประชุมกนัตามคราวที มกีจิธุระแต่
จะตอ้งมกีารประชุมอยา่งน้อยหนึ งครั (งทุกระยะสามเดอืน 
  ให้ประธานกรรมการดําเนินการ หรอืผู้ที ได้รบัมอบหมายนัดเรยีกประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใน
กรณีที เป็นการประชุมเกี ยวกบัการเปลี ยนแปลงแก้ไข ข้อบงัคบั ระเบียบ และเรื องสําคญัอื นๆ ของชุมนุม
สหกรณ์  อาจแจง้กรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องมกีรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งแห่ง
จาํนวนกรรมการดาํเนินการทั (งหมดที ไดร้บัการเลอืกตั (งจากที ประชุมใหญ่  จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ขอ้  43.  ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ     และองคป์ระชุม   ใน
กรณีที ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระไม่ว่าดว้ยเหตุใด  ๆ ถ้ากรรมการดําเนินการ  มี
เหลอืน้อยกว่าจาํนวนที จะเป็นองคป์ระชุมแต่ไม่น้อยกว่าหา้คน  ใหก้รรมการดําเนินการที มตีวัอยู่ดําเนินการได ้ แต่
ไม่เกนิเก้าสบิวนันับแต่วนัที จาํนวนกรรมการดาํเนินการเหลอืน้อยกว่าจาํนวนที จะเป็นองค์ประชุม โดยต้อง
มกีรรมการดาํเนินการที เหลอือยูม่าประชุมครบทุกคน จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ถา้กรรมการดาํเนินการเหลอืน้อยกว่าหา้คน กรรมการดาํเนินการที มตีวัอยูจ่ะประชุมกนัดําเนินการใดๆ  
ไมไ่ด ้นอกจากนัดเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัขึ(นโดยเรว็ เพื อเลอืกตั (งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที ว่าง 
 ขอ้ 44.  ตาํแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ในกรณีที ตําแหน่งประธาน
กรรมการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ใหก้รรมการดาํเนินการที เหลอืจดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัเพื อ
เลอืกตั (งประธานกรรมการโดยเรว็  เวน้แต่ในกรณทีี วาระการดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการเหลอือยู่นับถงึวนั
สิ(นปีทางบญัชไีม่ถงึหนึ งรอ้ยแปดสบิวนั  และมรีองประธานกรรมการกบักรรมการอื นปฏบิตัหิน้าที ไดโ้ดยไม่
เกดิความเสยีหายต่อชุมนุมสหกรณ์ ใหร้องประธานกรรมการทําหน้าที ประธานกรรมการเพื อบรหิารงานต่อไป
จนกว่าจะมกีารเลอืกตั (งประธานกรรมการในการประชุมใหญ่คราวถดัไป 
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 ขอ้ 45.  อาํนาจหน้าที4ของคณะกรรมการดาํเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจหน้าที ใน
การดําเนินกจิการและเป็นผูแ้ทนของชุมนุมสหกรณ์ในกจิการอนัเกี ยวกบับุคคลภายนอก เพื อการนี(
คณะกรรมการดาํเนินการจะมอบหมายใหก้รรมการดาํเนินการคนหนึ งหรอืหลายคน  หรอืผูจ้ดัการทาํการแทนกไ็ด ้
 การมอบอํานาจใหก้รรมการคนใดคนหนึ งหรอืหลายคนหรอืผูจ้ดัการทาํการแทนดงักล่าวในวรรคแรก 
ตอ้งบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ในการดาํเนินกจิการ   คณะกรรมการดําเนินการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชุมนุมสหกรณ์ และ
ตอ้งควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการทั (งปวงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ รวมทั (ง
มตขิองที ประชุมใหญ่  และที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   ตลอดจนในทางอนัสมควรเพื อใหบ้งัเกดิผลดแีก่
สหกรณ์สมาชกิและชุมนุมสหกรณ์ รวมทั (งในขอ้ดงัต่อไปนี( 
 (1)  กูย้มืเงนิหรอืคํ(าประกนั 
 (2)  ใหเ้งนิกู้ 
 (3)  พจิารณาเรยีกประชุมใหญ่ 
 (4)  เสนองบดุล บญัชกีําไรขาดทุน รายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานต่อที ประชุมใหญ่ 
 (5)  เสนอการจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีต่อที ประชุมใหญ่ 
 (6)  เสนอแผนงานและงบประมาณประจาํปีต่อที ประชุมใหญ่ 
 (7)  แต่งตั (งคณะกรรมการ  หรอืคณะอนุกรรมการ  หรอืคณะทาํงาน  รวมทั (งการถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งดว้ย   
 (8)  จา้ง แต่งตั (ง เลกิจา้ง หรอืดาํเนินการอื นๆ เกี ยวกบัผูจ้ดัการของชุมนุมสหกรณ์ 
 (9)  แต่งตั (งผูต้รวจการ  หรอืผูต้รวจสอบภายใน  เพื อทําหน้าที ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารดําเนินงานของ
สหกรณ์สมาชกิ 
      (10)  แต่งตั (งผู้แทนสหกรณ์สมาชกิหรอืบุคคลอื น   ซึ งมคีุณวุฒแิละความสามารถเหมาะสมเป็น 
ที ปรกึษาของชุมนุมสหกรณ์   
      (11)  กําหนดค่าตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการ   อนุกรรมการ   คณะทาํงาน   ผูต้รวจการ  
ผูต้รวจสอบภายใน   และที ปรกึษา 
        (12)  กําหนดระเบยีบต่างๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
        (13)  พจิารณาตั (งสาขาหรอืตวัแทนของชุมนุมสหกรณ์ 
        (14)  พจิารณารายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการหรอืคณะทาํงาน 
        (15)  พเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามระเบยีบ   หรอืคาํสั  งของนายทะเบยีนสหกรณ์ 
        (16)  พจิารณาใหส้หกรณ์สมาชกิออกจากชุมนุมสหกรณ์  หรอืรบัคาํอุทธรณ์เสนอที ประชุมใหญ่ 
        (17)  พจิารณาใหค้วามเที ยงธรรมแก่บรรดาสหกรณ์สมาชกิ        และเจา้หน้าที ของชุมนุมสหกรณ์ 
ตลอดจนสอดส่องดแูลโดยทั  วไปเพื อใหก้จิการของชุมนุมสหกรณ์ดําเนินไปดว้ยด ี
 ขอ้  46.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ  ในกรณทีี คณะกรรมการดําเนินการจงใจกระทําการ หรอื
ประมาทเลนิเล่อ   หรอืงดเวน้กระทําการในการปฏบิตัหิน้าที ของตน   ใหเ้สื อมเสยีหรอืเกดิความเสยีหาย ต่อชุมนุม
สหกรณ์    คณะกรรมการดําเนินการตอ้งรบัผดิชดใชค้่าเสื อมเสยีหรอืเสยีหายใหแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมาย  
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หมวด 17 
คณะกรรมการอาํนวยการ 

 

   ขอ้  47.  การแต่งตั =งคณะกรรมการอาํนวยการ     ใหค้ณะกรรมการดําเนินการแต่งตั (งกรรมการ
ดาํเนินการจาํนวนไมเ่กนิหา้คนเป็นคณะกรรมการอํานวยการ    โดยใหเ้ป็นประธานกรรมการอํานวยการหนึ ง
คน นอกนั (นเป็นกรรมการอํานวยการ 
  ใหค้ณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวที จาํเป็น   และรายงานต่อที ประชุมคณะกรรมการ 
ดาํเนินการทุกครั (ง 
  ขอ้  48.  อาํนาจหน้าที4ของคณะกรรมการอาํนวยการ   คณะกรรมการอํานวยการเป็นผูด้ําเนิน
กจิการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที ไดร้บัมอบหมาย   และควบคุมกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของ 
ผูจ้ดัการ  ซึ งรวมทั (งขอ้ต่อไปนี( 
  (1)  พจิารณาดาํเนินการในเรื องการรบัสมาชกิเขา้ใหมแ่ละสมาชกิออกจากชุมนุมสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการออกเชค็   หรอืใบสั  งจ่ายเงนิ  การถอนเงนิ การฝากเงนิ  การรบัฝากเงนิ  การลงทุน การ
ออกตราสารการเงนิ  ตั aวสญัญาใชเ้งนิ  การเกบ็รกัษาเงนิ  และการบาํรงุรกัษาทรพัยส์นิของชุมนุมสหกรณ์ตามที 
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
  (3)  ควบคุมกํากบัการบรหิารและสั  งการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ  ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั   
ระเบยีบและมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ   รวมทั (งในทางที จะรกัษาผลประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์ 

(4) พจิารณาวนิิจฉัยและสั  งการเกี ยวกบัปญัหาการดําเนินงานเฉพาะหน้า  รวมทั (งใหค้วามคดิเหน็ หรอื 
คาํปรกึษาแก่ผูจ้ดัการในการปฏบิตังิานต่างๆ 

(5) รบัทราบกจิการและผลการปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการตลอดจนรบัปญัหา และ 
ขอ้เสนอแนะของผูจ้ดัการ เพื อนําเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (6)  รายงานผลการปฏบิตังิาน  เหตุการณ์  ความเคลื อนไหวตลอดจนความคดิเหน็และขอ้เสนอต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการทุกงวดสามเดอืนหรอืทุกครั (งที มกีารประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 
  (7)  ดาํเนินการอื นตามที คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

หมวด  18 
รายงานการประชุม การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที4ประชุม 

 

 ขอ้  49.  การออกเสียงในที4ประชุม  ใหก้รรมการดําเนินการ   กรรมการอื น   อนุกรรมการหรอืคณะทาํงานออก
เสยีงในที ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืที ประชุมคณะกรรมการอื น  ๆ  หรอืที ประชุมคณะอนุกรรมการหรอืที 
ประชุมคณะทาํงานสุดแต่กรณไีดเ้พยีงคนละหนึ งเสยีง  และจะมอบใหผู้อ้ื นออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้

 ในการประชุมวนิิจฉยัเรื องใด  บุคคลผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยตรงจะออกเสยีงในเรื องนั (นไมไ่ด ้ และประธาน 
ในที ประชุมมอีํานาจเชญิบุคคลนั (นออกจากที ประชุมเป็นการชั  วคราวในขณะที กําลงัพจิารณาวนิิจฉยัเรื องนั (นกไ็ด ้   
           ความในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัแก่การประชุมใหญ่โดยอนุโลม 
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 ขอ้  50.  การวินิจฉัยปัญหา    เวน้แต่ในกรณีที กฎหมายหรอืขอ้บงัคบักําหนดไวเ้ป็นอย่างอื น  การวนิิจฉัย
ปญัหาในที ประชุมใหญ่หรอืที ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   หรอืที ประชุมคณะกรรมการอื น  หรอืที ประชุม
คณะอนุกรรมการหรอืที ประชุมคณะทํางาน  ให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นมตขิองที ประชุม     ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในที ประชุมออกเสยีงเพิ มขึ(นอกีเสยีงหนึ งเป็นเสยีงชี(ขาด 
 ขอ้  51. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  การประชุม
คณะกรรมการอื น   การประชุมคณะอนุกรรมการหรอืการประชุมคณะทํางาน  ต้องบนัทกึเรื องที พจิารณา
วนิิจฉยัทั (งสิ(นไวใ้นรายงานการประชุม และใหป้ระธานในที ประชุมกบัเลขานุการ  หรอืกรรมการ หรอือนุกรรมการ หรอื
คณะทาํงาน แลว้แต่กรณอีกีคนหนึ ง ซึ งเขา้ประชุมลงลายมอืชื อไวเ้ป็นสาํคญั 
 

หมวด 19 
ผูจ้ดัการและเจ้าหน้าที4 

 
 ขอ้ 52.  การจ้างและแต่งตั =งผูจ้ดัการ          ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที ม ี
ความซื อสตัยส์ุจรติ  ความรู ้ ความสามารถ  และความเหมาะสมเพื อแต่งตั (งเป็นผูจ้ดัการ    ในการจา้งผูจ้ดัการ 
ชุมนุมสหกรณ์ต้องทําหนังสอืสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหค้ณะกรรมการดําเนินการเรยีกใหม้หีลกัประกนัอนั
สมควรตามระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ 
 ในการแต่งตั (งหรอืจ้างผู้จดัการต้องให้ผู้จดัการรบัทราบและรบัรองเป็นลายลกัษณ์อักษรว่าจะปฏบิตัิ
หน้าที ตามที กําหนดไวใ้นขอ้ 53 
 หา้มมใิหบุ้คคลซึ งมลีกัษณะตามขอ้ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (7) เป็นหรอืทาํหน้าที ผูจ้ดัการ 
 ขอ้ 53.  อาํนาจหน้าที4และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ      ผูจ้ดัการมอีํานาจหน้าที จดัการทั  วไป 
และรบัผดิชอบเกี ยวกบับรรดากจิการหรอืงานประจาํของชุมนุมสหกรณ์ซึ งรวมทั (งในขอ้ต่อไปนี( 
 (1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหถู้กตอ้ง   ตลอดจนเป็นธุระ จดัใหผู้แ้ทนสหกรณ์ลงลายมอืชื อ 
ในทะเบยีนสมาชกิและชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ 
 (2)  ควบคุมใหม้กีารเกบ็เงนิค่าหุน้   แจง้ยอดจาํนวนหุน้จ่ายคนืค่าหุน้และชกัชวนการถอืหุน้ใน
ชุมนุมสหกรณ์ 
 (3)  รบัฝากเงนิ จ่ายคนืเงนิฝากและชกัชวนการรบัฝากเงนิในชุมนุมสหกรณ์ 
 (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จา่ยเงนิกู ้จดัทําเอกสารเกี ยวกบัเงนิกู ้และดําเนินการอื นๆ 
เกี ยวกบัเรื องการใหเ้งนิกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบและระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ 
 (5)  จดัทาํรายละเอยีดเงนิค่าหุน้และเงนิใหกู้ค้งเหลอืเป็นรายสหกรณ์ทุกระยะหกเดอืน  พรอ้มกบั 
แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
 (6)  พจิารณาจดัจา้งเจา้หน้าที และลกูจา้งของชุมนุมสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที ที กําหนดในระเบยีบ
รวมถงึกําหนดหน้าที และวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หน้าที และลกูจา้งของชุมนุมสหกรณ์    ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรบัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที  และลกูจา้งใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรยีบรอ้ย 
     (7)  เป็นธุระกวดขนัในเรื องออกใบรบัเงนิ   เรยีกใบรบัเงนิ   หรอืมใีบสาํคญัจ่ายเงนิโดยครบถว้น  
รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิทั (งปวงของชุมนุมสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบสําคญั และเอกสารต่างๆ 
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เกี ยวกบัการเงนิไวโ้ดยครบถว้น และเกบ็รกัษาเงนิของชุมนุมสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
     (8)  รบัผดิชอบและดแูลในการจดัทําบญัชแีละทะเบยีนต่างๆ  ของชุมนุมสหกรณ์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
และเป็นปจัจุบนั 
 (9)  ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนัดเรยีกประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
        (10)  รบัผดิชอบจดัการทํางบการเงนิใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ
พจิารณา   พรอ้มรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ 
         (11)  เป็นธุระในการจดัทําแผนงานและงบประมาณประจาํปีเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพจิารณา 
        (12)  เขา้รว่มประชุมชี(แจงในการประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และประชุมคณะ 
กรรมการอื นๆ เวน้แต่ในกรณซีึ งที ประชุมนั (นๆ มใิหเ้ขา้รว่มประชุม 
        (13)  ปฏบิตักิารเกี ยวกบัการโตต้อบหนงัสอืของชุมนุมสหกรณ์ 
        (14)  รกัษาดวงตราของชุมนุมสหกรณ์และรบัผดิชอบตรวจตราทรพัยส์นิต่างๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดแีละปลอดภยั  
        (15)  เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนต่อคณะกรรมการอํานวยการ 
        (16)  เสนอรายการ   หรอืรายงานของชุมนุมสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที ทาง
ราชการกําหนด 
        (17)  รบัผดิชอบเกี ยวกบัเอกสารการเงนิและตั aวเงนิของชุมนุมสหกรณ์ 
        (18)  ปฏบิตังิานอื นๆ  ตามที คณะกรรมการดําเนินการหรอืคณะกรรมการอื นของชุมนุมสหกรณ์ 
มอบหมาย  หรอืตามที ควรกระทําเพื อใหก้จิการในหน้าที ลุล่วงไปดว้ยด ี
 
 ขอ้ 54.  การพ้นจากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการของชุมนุมสหกรณ์พน้จากตําแหน่งเมื อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออกโดยทําเป็นหนงัสอื 
 (3)  ตกเป็นบุคคลมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (7) 
 (4)  ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบชุมนุมสหกรณ์ 
 (5)  อายคุรบ 60 ปีบรบิูรณ์ 
 (6)  ถูกเลกิจา้ง 
 ขอ้ 55.  การปฏิบติัหน้าที4แทนผู้จดัการ   ถา้ตําแหน่งผูจ้ดัการว่างลง หรอืผูจ้ดัการไมอ่ยูห่รอือยูแ่ต่
ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที ได ้  ใหร้องผูจ้ดัการหรอืเจา้หน้าที อื นตามที คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผู้
ปฏบิตัหิน้าที แทน 
 ขอ้ 56.   การเปลี4ยนผู้จดัการ   ในกรณีที มกีารเปลี ยนผูจ้ดัการใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัใหม้กีาร
ตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิกบับรรดาทรพัยส์นิและหนี(สนิของชุมนุมสหกรณ์   ตลอดจนจดัทาํงบ
การเงนิของชุมนุมสหกรณ์ ทั (งนี(เพื อทราบฐานะอนัแทจ้รงิในการส่งมอบงาน 
  ขอ้ 57.  เจ้าหน้าที4ของชุมนุมสหกรณ์   นอกจากตําแหน่งผูจ้ดัการแลว้ชุมนุมสหกรณ์อาจจดัจา้ง 
และแต่งตั (งเจา้หน้าที อื นตามความจาํเป็นเพื อปฏบิตังิานตามระเบยีบของชุมนุมสหกรณ์ 
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หมวด 20 
การลงลายมือชื4อแทนชุมนุมสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 58.  การลงลายมือชื4อแทนชุมนุมสหกรณ์     การลงลายมอืชื อแทนชุมนุมสหกรณ์เพื อใหม้ผีล
ผกูพนัชุมนุมสหกรณ์นั (น นอกจากที ไดก้ําหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบันี(ใหก้ําหนดไวด้งันี( 
 (1)  ในใบหุ้น  ตั aวเงนิ  หนังสอืกู้ยมืซึ งชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้กู้ยมืตลอดจนการเบกิหรอืรบัเงนิ  
การจาํนองซึ งชุมนุมสหกรณ์เป็นผูจ้าํนอง การถอนเงนิฝากของชุมนุมสหกรณ์และในนิตกิรรมอื นๆ จะตอ้งลง
ลายมอืชื อรว่มกนัระหว่างประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการ หรอืประธานกรรมการอํานวยการ หรอื
กรรมการอํานวยการ หรอืผูจ้ดัการ ไมน้่อยกว่าสองคน 
 (2)  ในการรบัเงนิฝาก  ใบรบัเงนิและเอกสารทั (งปวงนอกจากที กล่าวใน  (1) จะตอ้งลงลายมอืชื อ
ผูจ้ดัการหรอืผูท้ี ไดร้บัมอบหมายตามที คณะกรรมการดาํเนินการกําหนดไว ้
 อนึ ง  ในใบหุน้   หนงัสอืกูย้มืซึ งชุมนุมสหกรณ์เป็นผูกู้้ยมื  ตั aวเงนิ  ใบสั  งจา่ยเงนิ  และใบรบัเงนิของ
ชุมนุมสหกรณ์  ตอ้งประทบัตราของชุมนุมสหกรณ์เป็นสําคญัทุกราย 
 

หมวด 21 
ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 

 ขอ้ 59.  ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์     ใหค้ณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจกําหนดระเบยีบต่างๆ 
ของชุมนุมสหกรณ์เพื อดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องชุมนุมสหกรณ์และเพื อความสะดวกในการ
ปฏบิตักิจิการของชุมนุมสหกรณ์ 

ระเบยีบซึ งคณะกรรมการดาํเนินการกําหนดขึ(นนั (น  ถ้าขอ้บงัคบักําหนดไว้เป็นพเิศษให้ได้รบัความ
เหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์  หรอืที ประชุมใหญ่กต็อ้งไดร้บัความเหน็ชอบตามที กําหนดไวน้ั (น  ส่วน
ระเบยีบซึ งมไิด้มขีอ้บงัคบักําหนดใหต้้องขอรบัความเหน็ชอบดงักล่าวแลว้ใหส่้งสาํเนาระเบยีบนั (นๆ ไปให้
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ทราบดว้ย 
 
 

หมวด 22 
การบญัชีและงบดลุ 

 

 ขอ้ 60. การบญัชีและงบดลุของชุมนุมสหกรณ์   ใหชุ้มนุมสหกรณ์จดัทาํบญัชตีามแบบและรายการ
ที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดใหถู้กต้องตามความเป็นจรงิและเกบ็รกัษาบญัชพีรอ้มดว้ยเอกสารการลงบญัช ี
ไวท้ี สาํนกังานชุมนุมสหกรณ์เป็นระยะเวลาตามที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 
 การบนัทกึรายการในบญัชทีี เกี ยวกบักระแสเงนิสด    ใหบ้นัทกึรายการในวนัที เกดิเหตุนั (นสาํหรบัเหตุ
อื นที ไมเ่กี ยวกบักระแสเงนิสดใหบ้นัทกึรายการในสมุดบญัชภีายในสามวนั  นบัแต่วนัที มเีหตุอนัจะตอ้งบนัทกึ
รายการนั (น และการลงบญัชตีอ้งมเีอกสารประกอบการลงบญัชทีี สมบรูณ์โดยครบถว้น 
 เมื อสิ(นปีทางบญัชทุีกปีใหชุ้มนุมสหกรณ์จดัทาํงบดุลซึ งตอ้งมรีายการแสดงสนิทรพัย ์ หนี(สนิ และทุน 
ของชุมนุมสหกรณ์รวมทั (งงบกําไรขาดทุนและงบอื นๆ ตามแบบที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 
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 ขอ้ 61.  ปีทางบญัชีของชุมนุมสหกรณ์  ปีทางบญัชขีองชุมนุมสหกรณ์มรีะยะเวลาสบิสองเดอืนโดย
ใหส้ิ(นสุด ณ วนัที  31 มนีาคม ของทุกปี 
 ขอ้ 62.  การเสนองบดลุต่อที4ประชุมใหญ่     ใหค้ณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ งผูส้อบบญัช ี
ไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ต่อที ประชุมใหญ่สามญั    เพื อพจิารณาอนุมตัภิายในหนึ งรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนั
สิ(นปีทางบญัช ี
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ต่อที 
ประชุมใหญ่สามญัในคราวที เสนองบดุลดว้ย 
 ใหชุ้มนุมสหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที จะเสนอต่อที ประชุมใหญ่นั (นไปยงัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ และใหปิ้ด
ประกาศไว ้ ณ  สาํนกังานของชุมนุมสหกรณ์  ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจด็วนั 
 ใหชุ้มนุมสหกรณ์ส่งรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานและงบดุลของชุมนุมสหกรณ์ไปยงันาย
ทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที มกีารประชุมใหญ่ 
 อนึ ง ใหชุ้มนุมสหกรณ์เกบ็รกัษารายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานและงบดุลของชุมนุมสหกรณ์ 
เพื อใหส้หกรณ์สมาชกิขอตรวจดไูด ้
 ขอ้ 63. การจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี เมื อสิ(นปีทางบญัชแีละไดปิ้ดบญัชตีามมาตรฐานทางบญัช ี  ที 
รบัรองโดยทั  วไปแลว้ ปรากฎว่าชุมนุมสหกรณ์มกีําไรสุทธปิระจําปีให้จดัสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สบิของกําไรสุทธแิละเป็นค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของกําไรสุทธ ิ
แต่ไมเ่กนิอตัราที คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิําหนด 

กําไรสุทธปิระจาํปีที เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคหนึ ง ที ประชุมใหญ่อาจจดัสรรไดด้งัต่อไปนี((1)  
จา่ยเป็นเงนิปนัผลตามหุน้ที ชําระแลว้ใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิในอตัราไมเ่กนิที กําหนดในกฎกระทรวง 

โดยคดิใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั  อนึ ง   ถา้ชุมนุมสหกรณ์ถอนทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลตาม 
(4)  ออกจ่ายเป็นเงนิปนัผลสําหรบัปีใดดว้ย  จาํนวนเงนิปนัผลทั (งสิ(นที จา่ยสําหรบัปีนั (นๆ กต็อ้งไมเ่กนิ 
อตัราดงักล่าวแลว้ 
          (2)  จ่ายเป็นเงนิเฉลี ยคนืใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิตามส่วนธุรกจิที สหกรณ์สมาชกิไดท้าํไวก้บัชุมนุมสหกรณ์ 
ในระหว่างปี 
          (3)  เป็นโบนสัแก่กรรมการดาํเนินการและเจา้หน้าที ชุมนุมสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิ
         (4)  เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลไม่เกนิรอ้ยละสองแห่งทุนเรอืนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
ตามที มอียูเ่มื อสิ(นปีนั (น ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผลนี(จะถอนไดโ้ดยมตแิห่งที ประชุมใหญ่  เพื อจา่ยเป็นเงนิ
ปนัผลตามหุน้ 
 (5)  เป็นทุนเพื อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิ
 ทุนนี(ให้ชุมนุมสหกรณ์สะสมไว้สาํหรบัถอนไปใช้จ่ายเพื อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  หรอื 
สาธารณประโยชน์หรอืการกุศลตามที คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็สมควร 
 (6)  เป็นทุนรบัโอนหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหา้แห่งทุนเรอืนหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ตามที มอียูใ่นวนัสิ(นปี 
ทางบญัชนีั (น 
 ทุนรบัโอนหุน้นี(ใหชุ้มนุมสหกรณ์สะสมไวส้าํหรบัถอนไปใชเ้ฉพาะการจ่ายคนืค่าหุน้ของสหกรณ์ 
สมาชกิ ซึ งออกจากชุมนุมสหกรณ์  ตามขอ้ 11 เพื อถอืหุน้นั (นๆ  ไวเ้ป็นการชั  วคราวแลว้ใหชุ้มนุมสหกรณ์ 
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จาํหน่ายหุน้ดงักล่าวใหส้มาชกิอื นเป็นผูถ้อืไปในโอกาสแรกที จะกระทําได ้ และใหนํ้าโอนส่งคนืทุนนี(จนครบ 
 (7)  เป็นทุนสวสัดกิารเจา้หน้าที หรอืลกูจา้งของชุมนุมสหกรณ์ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของกําไรสุทธ ิ
 (8)  กําไรสุทธสิ่วนที เหลอื (ถา้ม)ี ใหส้มทบเป็นทุนสํารองทั (งสิ(น 
 

หมวด 23 
ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

 ขอ้ 64.  ผูต้รวจสอบกิจการ    ใหท้ี ประชุมใหญ่เลอืกตั (งจากผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิ หรอืบุคคลภายนอก  
ที มคีวามรู ้ ความสามารถเหมาะสมหนึ งคนหรอืหลายคนเป็นผูต้รวจสอบกจิการของชุมนุมสหกรณ์เป็นการ 
ประจาํปี 
 ที ประชุมใหญ่กําหนดจาํนวนผูต้รวจสอบกจิการแต่ไมเ่กนิจาํนวนตามที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด 
 ที ประชุมใหญ่จะเลอืกตั (งกรรมการดําเนินการ หรอืผูซ้ึ งดํารงตําแหน่งหน้าที ประจาํในชุมนุมสหกรณ์ 
เป็นผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้
 คุณสมบตัแิละวธิกีารเลอืกตั (งผูต้รวจสอบกจิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที ไดร้บัความเหน็ชอบจากที 
ประชุมใหญ่ 
 ขอ้ 65.  การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    ผูต้รวจสอบกจิการมวีาระอยู่ในตําแหน่งไดค้ราว
ละหนึ งปีทางบญัชขีองชุมนุมสหกรณ์    เมื อครบกําหนดเวลาแลว้หากยงัไม่มกีารเลอืกตั (งผูต้รวจสอบ 
กจิการคนใหมก่ใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหิน้าที ไปพลางก่อน   ผูต้รวจสอบกจิการซึ งออกไปนั (น      
อาจไดร้บัเลอืกตั (งอกีได ้
 ขอ้  66.   อาํนาจหน้าที4และความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกจิการมอีํานาจ 

หน้าที ตรวจสอบการดาํเนินงานทั (งปวงของชุมนุมสหกรณ์  ซึ งรวมทั (งในขอ้ต่อไปนี( 
 (1)  ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนสนิทรพัย ์หนี(สนิ  และทุนของ
ชุมนุมสหกรณ์เพื อทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของชุมนุมสหกรณ์ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดําเนินธุรกจิแต่ละประเภทของชุมนุมสหกรณ์ 
เพื อประเมนิผลและอาจใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที อื นๆ   ของชุมนุม
สหกรณ์ทั (งทางวชิาการและทางปฏบิตัใินกจิการนั (นๆ 
 (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั (งผูจ้ดัการ   เจา้หน้าที    และลกูจา้งของชุมนุมสหกรณ์  ตลอดจน
หนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั 
 (4)  ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนและการใช้จ่ายเงนิตามงบประมาณของชุมนุมสหกรณ์   
ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะที เป็นประโยชน์ และสามารถปฏบิตัไิดจ้ากที ประชุมใหญ่ 
 (5)  ตดิตามผลการดาํเนินงานคณะกรรมการดาํเนินการ เพื อพจิารณาหาทางปรบัปรุงแผนงาน 
ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ตลอดจนมตต่ิางๆ ของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 (6)  ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ ตลอดจนมตแิละคําสั  งของชุมนุมสหกรณ์ 
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หรอืกจิการอื นๆ  ตามที เหน็สมควร หรอืที เหน็ว่าจะก่อใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของชุมนุมสหกรณ์ 
 ให้ผู้ที เกี ยวขอ้งอํานวยความสะดวกและชี(แจงขอ้ความหรอืขอ้มูลในเรื องเกี ยวกบักจิการของชุมนุม
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูต้รวจสอบกจิการตามความประสงค ์
 ในกรณทีี ผูต้รวจสอบกจิการไดต้รวจสอบพบขอ้บกพรอ่งซึ งควรไดร้บัการแกไ้ข และไดแ้จง้ขอ้บกพร่องใหผู้ท้ ี 
เกี ยวข้องทราบแล้วแต่มไิด้รบัความร่วมมอืหรอืมไิด้แก้ไขขอ้บกพร่องตามที ตรวจสอบพบนั (น ถ้าผู้ตรวจสอบ
กจิการเหน็ว่าหากปล่อยไว้จะเกดิผลเสยีหายแก่ชุมนุมสหกรณ์หรอืสหกรณ์สมาชกิโดยส่วนรวมให้ผู้ตรวจสอบ
กจิการรายงานต่อที ประชุมใหญ่หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์  เพื อทราบหรอืสั  งการตามอํานาจหน้าที  
               ใหผู้ต้รวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกจิการต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจาํเดอืนคราวถดัไปและใหเ้สนอผลการตรวจสอบกจิการประจาํปีต่อที ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
            ในกรณีที ผู้ตรวจสอบกจิการจงใจกระทําการหรอืประมาทเลนิเล่อ หรอืงดเวน้กระทําการในการปฏบิตัหิน้าที 
ของตน  ทาํใหเ้สื อมเสยีหรอืเกดิความเสยีหายต่อชุมนุมสหกรณ์  ผูต้รวจสอบกจิการต้องรบัผดิชดใชค้่าเสื อม
เสยีหรอืเสยีหายใหแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมาย 
 
 

หมวด 24 
ทุนสาํรอง 

 

 ขอ้  67.  ที4มาแห่งทุนสาํรอง   ทุนสํารองนั (นนอกจากกําไรสุทธปิระจาํปีที จดัสรรบรรดาเงนิ
อุดหนุนหรอืทรพัย์สนิที มผีู้ยกให้แก่ชุมนุมสหกรณ์   ถ้าผู้ยกให้มไิด้ระบุว่าให้ใช้เพื อการใดโดยเฉพาะก็ให้
จดัสรรเป็นทุนสาํรองทั (งสิ(น 
 อนึ ง   จาํนวนเงนิซึ งชุมนุมสหกรณ์พงึจา่ยแก่บุคคลใดกต็าม   ถา้ไมม่ผีูใ้ดใชส้ทิธิ dเรยีกรอ้งจนพน้กําหนด 
อายคุวามกใ็หจ้ดัสรรจาํนวนเงนินั (นเป็นทุนสาํรอง 
 กําไรสุทธปิระจาํปีของชุมนุมสหกรณ์      ซึ งคณะกรรมการดาํเนินการเสนอแนะใหท้ี ประชุมใหญ่จดัสรร      
หากที ประชุมใหญ่พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายการใดไมส่มควรจดัสรรหรอืตดัจาํนวนใหน้้อยลงกด็ ียอดเงนิจาํนวน
ดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองทั (งสิ(น 
 ขอ้  68.  สภาพแห่งทุนสาํรอง   ทุนสํารองย่อมเป็นของชุมนุมสหกรณ์โดยส่วนรวมสหกรณ์สมาชกิจะ
แบ่งปนักนัไมไ่ด ้ และจะเรยีกรอ้งแมส้่วนใดส่วนหนึ งกไ็มไ่ด ้
 ทุนสํารองจะถอนได้ก็แต่เพื อชดเชยการขาดทุนหากบงัเกิดขึ(นหรอืเพื อจดัสรรการเข้าบญัชีทุนสํารอง
ใหแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ใหมท่ี ไดจ้ดทะเบยีนแยกจากชุมนุมสหกรณ์เดมิ 
 

หมวด 25 
การฝากหรือลงทุนของชุมนุมสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 69.    การฝากหรือลงทุนของชุมนุมสหกรณ์     เงนิของชุมนุมสหกรณ์นั (น   อาจฝากหรอื
ลงทุนไดต้ามที กําหนดไวใ้นกฎหมาย 
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      หมวด 26 
    กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ทะเบียน  และเอกสารอื4น ๆ  
 

ขอ้ 70.  ทะเบียน  และเอกสารอื4น      ใหชุ้มนุมสหกรณ์มทีะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนหุน้ และ 
ทะเบียนอื#น   ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมตามแบบที#นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและตามที#คณะกรรมการ
ดาํเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ,น 
 เมื อมกีารเปลี ยนแปลงรายการในทะเบยีนสมาชกิหรอืทะเบยีนหุ้น  ให้ชุมนุมสหกรณ์แจง้การเปลี ยนแปลงต่อ
นายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิ(นปีทางบญัชขีองชุมนุมสหกรณ์ 
 ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิอาจขอตรวจดเูอกสารดงักล่าวในวรรคหนึ งได ้ณ สาํนกังานของชุมนุมสหกรณ์ 
ในระหว่างเวลาทําการแต่จะขอดูทะเบยีนเกี ยวกบั  หุ้น  เงนิฝาก   หรอืเงนิกู้ของสหกรณ์สมาชกิอื นไม่ได ้
นอกจากไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืของสหกรณ์สมาชกินั (นและไดร้บัอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
 ขอ้ 71.  กฎหมาย ข้อบงัคบั และเอกสารอื4น  ใหชุ้มนุมสหกรณ์เกบ็รกัษารายงานประจาํปีแสดงผล
การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์และงบดุล   พรอ้มทั (งขอ้บงัคบัและกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ไว้ที สํานักงาน
ชุมนุมสหกรณ์ เพื อใหส้หกรณ์สมาชกิขอดไูดใ้นระหว่างเวลาทาํการโดยไมเ่สยีค่าธรรมเนียม 

หมวด 27 
การสอบบญัชีและการกาํกบัดแูลชุมนุมสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 72.  การสอบบญัชี  บญัชขีองชุมนุมสหกรณ์นั (นต้องได้รบัการตรวจสอบบญัชอีย่างน้อย      
ปีละหนึ งครั (งโดยผูส้อบบญัชซีึ งนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตั (ง 
 ขอ้ 73.  การส่งรายการหรือรายงาน   ใหชุ้มนุมสหกรณ์ส่งรายการหรอืรายงานเกี ยวกบักจิการของ
ชุมนุมสหกรณ์ต่อหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง 

หมวด 28 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 

 ขอ้ 74.  การปฏิบติัหน้าที4ของคณะกรรมการดาํเนินการ     ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที4 
ใหค้าํนึงถงึจรรยาบรรณตามที ชุมนุมสหกรณ์กําหนด 
 ขอ้ 75.  การดาํเนินคดีเกี4ยวกบัความเสียหาย  ในกรณทีี ทรพัยส์นิของชุมนุมสหกรณ์ถูกยกัยอก 
หรอืเสยีหายโดยประการใดๆ กด็ ีหรอืในกรณทีี ชุมนุมสหกรณ์เรยีกคนืเงนิกู ้แต่มไิดร้บัชําระตามที เรยีกกด็ใีห้
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาดําเนินการตามความเหมาะสมภายในกําหนดอายคุวามจนถงึที สุด   ในกรณเีช่นนี(
ชุมนุมสหกรณ์จะระงบัการดาํเนินคดไีดก้แ็ต่โดยมเีหตุผลพเิศษ ซึ งไดร้บัความเหน็ชอบของที ประชุมใหญ่ 
 ขอ้ 76.  การตีความตามข้อบงัคบั  ในกรณทีี มปีญัหาเกี ยวกบัการตคีวามในขอ้บงัคบัใหชุ้มนุมสหกรณ์ 
ขอคาํวนิิจฉยัจากนายทะเบยีนสหกรณ์ และใหชุ้มนุมสหกรณ์ถอืปฏบิตัติามคาํวนิิจฉยันั (น 
 ขอ้ 77.  การแก้ไขเพิ4มเติมข้อบงัคบั   การแก้ไขเพิ มเตมิขอ้บงัคบัจะกระทําไดก้แ็ต่โดยมตขิองที 
ประชุมใหญ่และต้องนําขอ้บงัคบัที ไดแ้ก้ไขเพิ มเตมิไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที ที ประชุมใหญ่ลงมต ิเมื อนายทะเบยีนสหกรณ์ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัได ้
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 การเสนอให้ที ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมข้อบงัคบัจะกระทําได้ต่อเมื อแจ้งข้อความที เสนอให้
พจิารณานั (นโดยเตม็สาํนวนไปใหส้หกรณ์สมาชกิไมน้่อยกว่าเจด็วนัพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 
 ในกรณทีี มกีารแกไ้ขเพิ มเตมิขอ้บงัคบัโดยการเปลี ยนชื อชุมนุมสหกรณ์  ใหชุ้มนุมสหกรณ์คนืใบสาํคญั 
รบัจดทะเบยีน 
 การแกไ้ขเพิ มเตมิขอ้บงัคบัและการเปลี ยนชื อชุมนุมสหกรณ์      ยอ่มไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธ ิหรอื
ความรบัผดิใดๆ ของชุมนุมสหกรณ์ 
 ขอ้ 78.   การจาํหน่ายทรพัยสิ์นเมื4อชุมนุมสหกรณ์ต้องเลิก   เมื อไดช้าํระหนี(ของชุมนุมสหกรณ์แลว้  
ถา้มทีรพัยส์นิเหลอือยูเ่ท่าใดใหผู้ช้าํระบญัชดีาํเนินการตามลาํดบัดงัต่อไปนี( 
 (1)  จา่ยคนืเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิไมเ่กนิมลูค่าหุน้ที ชาํระแลว้   
 (2)  จ่ายเป็นเงนิปนัผลตามหุ้นที ชําระแล้วแต่ต้องไม่เกนิอตัราที นายทะเบยีนสหกรณ์กําหนดตาม
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตสิาํหรบัสหกรณ์แต่ละประเภท 
 ถ้ายงัมทีรพัยส์นิเหลอือยู่อกี   ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื นหรอืสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มตขิองที ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์    ในกรณีที ไม่อาจเรยีกประชุมใหญ่ไดภ้ายใน
สามเดอืนนบัแต่วนัที ชาํระบญัชเีสรจ็ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 79.  บรรดาระเบยีบ มต ิหรอืคําสั  งของชุมนุมสหกรณ์ที ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที ขอ้บงัคบันี(ใชบ้งัคบั 
ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าที ไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี( 
 ใหค้ณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์  และผูต้รวจสอบกจิการชุมนุมสหกรณ์  คงดาํรงตําแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระตามที กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเดมิของชุมนุมสหกรณ์  
 
 
 

  ลงชื อ      ก๊ก      ดอนสาํราญ    ประธานกรรมการดําเนินการ    
          (นายก๊ก       ดอนสาํราญ) 

 
 

       ลงชื อ      มานิต     ปรชีาหาญ    กรรมการและเลขานุการ 
          (นายมานิต       ปรชีาหาญ) 
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ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกดั 
แก้ไข (ฉบับที  2) พ.ศ. 2557 

************************************************************ 
 ที ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกัด เมื อวันที   1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  
ได้ลงมติเป็นเอกฉันท ์ ให้แก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับของสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มี
ความดังนี5  
    ข้อ 1. ข้อบังคับนี5 เรียกว่า “ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกดั แก้ไข (ฉบับที  2)พ.ศ. 2557” 
    ข้อ 2. ข้อบังคับนี5 ให้ใช้บังคับตั5งแต่วันถัดจากวันที นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
    ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที กาํหนดใน ข้อ  1  แห่งข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกดั      
เลขทะเบียนข้อบังคับที   4200000125534  เสยีทั5งหมด และใช้ความต่อไปนี5แทน 

ขอ้บงัคบั 
ชุมนุม สหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย  จํากดั 

The Federation of Thai Teacher Savings and Credit Cooperatives  Limited 
 

หมวด  1 
ชื4อ  ประเภท  และที4ตั=งสํานกังาน 

   ขอ้  1.  ชื4อ  ประเภท  และที4ตั=งสํานกังาน 
       ชื4อ   “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกดั”  
                  ซึ งต่อไปในข้อบังคับนี5   เรียกว่า  “ชุมนุมสหกรณ์”  เขียนเป็นภาษาองักฤษว่า “The 
Federation of Thai Teacher Savings and Credit Cooperatives  Limited”   
                   ชื4อย่อ  “ชสอค.”  หรือ “FTSC” 
     ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                   ที4ตั=งสํานกังานใหญ่  เลขที   121/2  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวัญ  อาํเภอเมือง  
 จังหวัดนนทบุรี  11000 
                   ชุมนุมสหกรณ์อาจย้ายสาํนักงานหรือสาํนักงานสาขาได้ตามที คณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเหน็สมควร  โดยแจ้งเป็นหนังสอืให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบและให้ดาํเนินการแก้ไขเพิ มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
   ขอ้  2.  ตราของชุมนุมสหกรณ ์ ตราของชุมนุมสหกรณม์ีรปูลักษณ ์ ดังนี5  
    1.  ประกอบด้วยส ี  มือสชีมพู  สฟ้ีา  สม่ีวง  และสทีอง 
    2.  สชีมพู – ฟ้า หมายถึง กระทรวงศึกษาธกิาร 
    3.  วงแหวนรอบนอก พื5นสม่ีวง มีดาวสทีองห้าแฉก 5 ดวง ซึ งหมายถึง 5 ภมูิภาค 
    4.  ตรงกลางเป็นรูปเสมาธรรมจักรสทีอง ล้อมรอบด้วยดอกบัวตูมสม่ีวง 
    5.  มีภาพมือ 2 ข้าง ประครองวงเสมาไว้  



 24 

        ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความที กาํหนดในข้อ 17.แห่งข้อบงัคบัชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย จาํกดั เลขทะเบยีนข้อบงัคบั
ที   4200000125534  เสยีทั5งหมดและใช้ความต่อไปนี5แทน 
       ข้อ 17.การออกหุน้ ชุมนุมสหกรณ์อาจออกหุ้นโดยไม่จาํกัดจาํนวนหุ้นมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท  สหกรณ์
สมาชิกเทา่นั5นจึงจะถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ได้ 
        ข้อ 5. ให้ยกเลิกข้อความที กาํหนดในข้อ 18.แห่งข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จาํกดั เลข
ทะเบียนข้อบังคับที   4200000125534  เสียทั5งหมดและใช้ความต่อไปนี5แทน 
        ข้อ 18.  การถอืหุน้  สหกรณ์สมาชิกแต่ละรายต้องถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี5  
      (1)  เมื อแรกเข้าเป็นสมาชิกต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ งร้อยหุ้น 
      (2)  สหกรณ์สมาชิกต้องชาํระค่าหุ้นทุกปีบัญชี มูลค่าเท่ากับอัตราหนึ งบาทต่อจาํนวน
สมาชิก ณ วันสิ5นปีบัญชีของสหกรณ์  เศษของสบิให้ปัดเป็นสบิ 
      (3)  สหกรณ์สมาชิกที กู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ต้องถือหุ้นเพิ มตามส่วนจาํนวนเงินกู้ซึ ง
ได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ตามหลักเกณฑ ์ และวิธกีารที คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
     ในการชาํระค่าหุ้นสหกรณ์สมาชิกต้องส่งชาํระค่าหุ้นแต่ละหุ้นเตม็มูลค่าให้เสรจ็สิ5นในคราว
เดียวภายในระยะเวลาที คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
      นอกจากหุ้นซึ งสหกรณ์สมาชิกต้องถือตามความในวรรคหนึ ง  สหกรณ์สมาชิกจะเสนอคาํ
ขอเป็นหนังสือถึงผู้จัดการ   ขอถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์เพิ มขึ5 นได้เสมอ  โดยชําระค่าหุ้นนั5นๆ เต็มมูลค่า  แต่
สหกรณ์สมาชิกแต่ละรายจะถือหุ้นเกนิกว่าหนึ งในห้าของจาํนวนหุ้นทั5งหมดของชุมนุมสหกรณ์ไม่ได้ 
       ข้อ 6. ให้ยกเลิกข้อความที กาํหนดในข้อ 30.แห่งข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด เลข
ทะเบียนข้อบังคับที   4200000125534  เสยีทั5งหมดและใช้ความต่อไปนี5แทน 
      ข้อ 30. การแต่งตั=งผูแ้ทนสหกรณส์มาชิก   ให้คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์สมาชิกแต่
ละสหกรณ์เลือกตั5งผู้แทนจากกรรมการดาํเนินการหรือ เจ้าหน้าที สหกรณ์ละ 1  คน   เป็นผู้แทนเพื อเข้าประชุมใหญ่
และใช้สิทธต่ิางๆ ในชุมนุมสหกรณ์ 
       ข้อ 7. ให้เพิ มความดังต่อไปนี5 เป็นข้อ 52. แห่งข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จาํกดั       เลข
ทะเบียนข้อบังคับที   4200000125534 
      ข้อ 52.  การจา้งและแต่งตั=งผูจ้ัดการ ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที มีความ
ซื อสตัย์สจุริต  ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมเพื อแต่งตั5งเป็นผู้จัดการ    ในการจ้างผู้จัดการ ชุมนุม
สหกรณ์ต้องทาํหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 
          ในการแต่งตั5งหรือจ้างผู้จัดการต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะปฏบัิติหน้าที 
ตามที กาํหนดไว้ในข้อ 53 
   ห้ามมิให้บุคคลซึ งมีลักษณะตามข้อ 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) เป็นหรือทาํหน้าที ผู้จัดการ 
          การดาํรงตาํแหน่งผู้จัดการ คณะกรรมการอาจแต่งตั5งผู้จัดการโดยกาํหนดระยะเวลาหรือไม่กาํหนด
ระยะเวลากไ็ด้   
          การพ้นจากตาํแหน่งผู้จัดการตามข้อ  54(5)  ไม่ให้ใช้บังคับกรณีบรรจุแต่งตั5งผู้จัดการโดยกาํหนด
ระยะเวลา  

 



 25 

                   ลงชื อ      สถิตชัย  วรานนทว์นิช ประธานกรรมการ 
      ( นายสถิตชัย   วรานนทว์นิช ) 

 

              ลงชื อ       สญัญา   รอดทรัพย์       เลขานุการ 
         ( นายสญัญา   รอดทรัพย์ )  

 


