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ขอบังคับ 
ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด 

พ.ศ. 2545 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

หมวด 1 
ช่ือ   ประเภท  และที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ 1.  ชื่อ  ประเภท   และท่ีต้ังสํานักงาน 
ช่ือ  “ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด” 
ซึ่งตอไปในขอบังคับน้ี  เรียกวา  “ชุมนุมสหกรณ”   เขียนเปนภาษาอังกฤษวา 
“THE    MILITARY   CO-OPERATIVE   FEDERATION   LIMITED” 
ชื่อยอ  “ช.น.ส.ท.”    หรือ  “MCF.”  
ประเภท    สหกรณออมทรัพย 

ท่ีต้ังสํานักงาน   อาคารชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เลขที่ 1ซอยนาวงประชาพัฒนา 5 ถนนนาวง
ประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

ชุมนุมสหกรณอาจยายสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงเปน
หนังสือใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหดําเนินการแกไข
เพิ่มขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไป 

ตราของชุมนุมสหกรณ ตราของชุมนุมสหกรณมีรูปลักษณ  ดังน้ี 
เปนรูปวงกลมสองวงซอนกันระหวางวงกลมมีขอความ “ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด” 
อยูดานบน และดานลางมีขอความ “THE MILITARY CO-OPERATIVE FEDERATION LIMITED” 
ภายในวงกลมดานในเปนรูปจักรมีสมอขัดในจักรอยูดานลาง และดานซายขวามีรูปปกนกกาง 
ลอมดวยชอชัยพฤกษ 

หมวด  2 
วัตถุประสงค 

ขอ 2. วัตถุประสงค ชุมนุมสหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสหกรณสมาชิกดําเนินธุรกิจรวมกัน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิก และสวนรวมทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ
(2) แนะนําชวยเหลือในการจัดต้ัง การดําเนินกิจการ และการจัดการของสหกรณ
(3) สงเสริมการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสหกรณสมาชิก
(4) เปนผูแทนรักษาประโยชนรวมกันของสหกรณสมาชิก
(5) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณอื่น ขบวนการสหกรณ

ในประเทศอื่น และองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณออมทรัพย

(6) จัดการศึกษาอบรมเจาหนาที่และสมาชิก ของสหกรณสมาชิกและสหกรณอื่น
(7) รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินยกให หรือการชวยเหลืออื่น ๆ  ซึ่งชุมนุมสหกรณไดรับ
(8) จัดหาทุนเพื่อกิจการของชุมนุมสหกรณ

/(9)  รับฝากเงินจากสหกรณ 
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(9) รับฝากเงินจากสหกรณสมาชิก และสหกรณอ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคม

น้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังน้ีตามระเบียบท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ

(10) ใหเงินกูยืมแกสหกรณสมาชิก และสหกรณอ่ืน

(11) ใหกู ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานอง หรือรับจํานําซ่ึงทรัพยสินแกสหกรณสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน

หรือของสหกรณสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน

(12) ออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน

(13) ซ้ือตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน

(14) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(15) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน

(16) ซ้ือหุนของธนาคาร  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

(17) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก   หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ

สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

(18) ฝากหรือลงทุนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

(19) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชา เชาซ้ือ รับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิ

การเชาซ้ือ จํานองหรือจํานํา ขายหรือ จําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิน แกสหกรณสมาชิก  หรือของ

สหกรณสมาชิก

(20) บริจาคหรือใหบริการเพ่ือสาธารณประโยชน

(21) ใหความชวยเหลือแกสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน

(22) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกลาว

ขางตน

(23) ดําเนินธุรกิจหรือกิจการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเน่ืองในการจัดทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

ชุมนุมสหกรณ

หมวด  3 

ทุน 

ขอ 3. ที่มาของทุน ชุมนุมสหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(1) ออกหุน

(2) รับฝากเงินจากสหกรณสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงมีสมาชิกของ

สมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังน้ีตามระเบียบท่ีไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ

(3) กูยืมเงิน

(4) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

(5) ออกตราสารการเงิน

(6) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ

(7) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีสหกรณหรือบุคคลอ่ืนยกให

ทุนของชุมนุมสหกรณจะใชประโยชนอยางอ่ืนมิได  นอกจากเพ่ือลงทุนในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค

ของชุมนุมสหกรณ ทุนท่ีตั้งไวเพ่ือการใดก็ใหใชเพ่ือกิจการน้ัน 

/หุน 



- 3 -

**** แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 54

**** แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 19 ม.ค. 50

หุน
ขอ 4. การออกหุน ชุมนุมสหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน หุนมีมูลคาหุนละหน่ึงพันบาท สหกรณ
สมาชิกเทาน้ันจึงจะถือหุนในชุมนุมสหกรณได 
ขอ 5. การถือหุน  สหกรณสมาชิกแตละรายตองถือหุนในชุมนุมสหกรณตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) เมื่อแรกเขาเปนสมาชิกตองถือหุนอยางนอยหาหุน
(2) ตองถือหุนเพิ่มข้ึนในอัตราสวน หน่ึงหุนตอทุก ๆ หน่ึงลานบาทของทุนเรือนหุนที่เพิ่มข้ึนของ

สหกรณสมาชิก ณ วันสิ้นปทางบัญชีครั้งสุดทาย
(3) สหกรณสมาชิกที่กูเงินจากชุมนุมสหกรณตองถือหุนเพิ่มในอัตราเงินกูยืมหน่ึงแสนบาทตอหน่ึงหุน

ในวันที่ไดรับเงินกู
ในการชําระคาหุนสหกรณสมาชิกตองสงชําระคาหุน แตละหุนเต็มมูลคาใหเสร็จสิ้นในคราวเดียวภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
นอกจากหุนซึ่งสหกรณสมาชิกตองถือตามความในขอ 5. สหกรณสมาชิกจะขอถือหุนในชุมนุมสหกรณ

เพิ่มข้ึนไดเสมอ โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และตองชําระ คาหุนน้ัน ๆ 
เต็มมูลคา แตสหกรณสมาชิกแตละราย จะถือหุนเกินกวาหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของชุมนุม
สหกรณไมได 

ขอ 6. ใบหุน ชุมนุมสหกรณจะออกใบหุนสําหรับหน่ึงหุนหรือหลายหุนที่สหกรณสมาชิกถือ  และชําระเต็ม
มูลคาแลวมอบใหสหกรณสมาชิกน้ัน ๆ 

ถาใบหุนของสหกรณสมาชิกใดสูญหายหรือชํารุด และสหกรณสมาชิกน้ันประสงคใหชุมนุมสหกรณ
ออกใบหุนใหใหม ก็ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือถึงผูจัดการ พรอมทั้งตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับใบหุนใหมใหแก
ชุมนุมสหกรณ ฉบับละย่ีสิบบาท 
ขอ 7. การโอนหรือถอนหุน สหกรณสมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่เปนสมาชิกอยูไมได 

ขอ 8. การจายคืนคาหุนของสหกรณสมาชิกซึ่งออกจากชุมนุมสหกรณ  ในกรณีที่สหกรณสมาชิกออกจาก
ชุมนุมสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ชุมนุมสหกรณจะจายคาหุน ซึ่งชุมนุมสหกรณสมาชิกน้ันมีอยูในชุมนุม
สหกรณคืนให การจายคาหุนดังกลาวชุมนุมสหกรณจะจายจากหุนสะสมทั้งหมดของสหกรณสมาชิกน้ันมีอยูใน
ชุมนุมสหกรณตามขอ  5. 

(1) ในกรณีที่สหกรณสมาชิกออกจากชุมนุมสหกรณในระหวางปบัญชี ทางชุมนุมสหกรณจะไม
จายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหในปที่ออกน้ัน

(2) การจายคืนคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย หรือเงินฝากของสหกรณสมาชิก ซึ่งออก
เพราะตองเลิกสหกรณ ชุมนุมสหกรณจะจายแก ผูชําระบัญชี

(3) การจายคืนคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย หรือเงินฝากของสหกรณสมาชิก ซึ่งออก
เพราะตองคําพิพากษาใหลมละลาย ชุมนุมสหกรณจะจายแกเจาพนักงานพิทักษทรัพย

(4) เมื่อสหกรณสมาชิกรับคืนคาหุน ตองเวนคืนใบหุนใหแกชุมนุมสหกรณทั้งสิ้น
(5) ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ มีการดําเนินงาน เปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสหกรณสมาชิกตามมูลคา

หุนที่ปรากฏในขอ 5. แตกรณีที่ ชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม หรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ให
ชะลอการจายคืนคาหุนแกสหกรณสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชี
ประจําปและคํานวณมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสหกรณสมาชิก

/การคํานวนมูลคาหุน 
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การคํานวณมูลคาหุนตามวรรคกอนใหใชเกณฑคํานวณดังน้ี 

มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนท้ังหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หน้ีสินท้ังสิ้น) 
จํานวนหุนท้ังสิ้น 

ในการปรับลดมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสหกรณสมาชิก ไมตองทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แตตอง
เปดเผยการคํานวณมูลคาเงิน คาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสหกรณสมาชิกไว และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
แสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนด ในขอบังคับขอ 5. ซี่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุน 
และเงินคาหุนจายคืนแกสหกรณสมาชิกในกรณีชุมนุมสหกรณขาดทุนสะสม ใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 

เมื่อชุมนุมสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลวในปตอ ๆ ไป ชุมนุมสหกรณตอง
คํานวณมูลคาหุนจายคืนตอหุน ใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไว
ในขอ 5. จนกวาชุมนุมสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

หมวด  4 
การดําเนินงาน 

ขอ 9. การรับฝากเงิน ชุมนุมสหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสหกรณ
สมาชิก และสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปน
สมาชิกของสหกรณ ทั้งน้ีตามระเบียบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ตามระเบียบของชุมนุม
สหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ของชุมนุมสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหชุมนุมสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การใหเงินกู 

ขอ 10. การใหเงินกู   ชุมนุมสหกรณอาจใหเงินกูแก 
(1) สหกรณสมาชิก
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อชุมนุมสหกรณมีทุน

เหลือจากการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิกแลว ตามระเบียบของชุมนุมสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ 

สหกรณสมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบ และวิธีการที่
ชุมนุมสหกรณกําหนดไวในระเบียบของชุมนุมสหกรณ 
ขอ 11. ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสหกรณสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสหกรณสมาชิกใหตรงตาม
ความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
ขอ 12. ประเภทเงินกู ชุมนุมสหกรณอาจใหเงินกูแกสหกรณสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สหกรณสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปนรีบดวน และมีความ
ประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของชุมนุม
สหกรณ

(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สหกรณสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับดําเนินธุรกิจของสหกรณ
สมาชิก เพื่อการอันจําเปนหรือประโยชนตาง ๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกู
สามัญแกสหกรณสมาชิกน้ันไดตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ

/ขอ 13. ดอกเบี้ยเงินกู 
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ขอ 13. ดอกเบี้ยเงินกู ใหชุมนุมสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสหกรณสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมใหเงินกูแกสหกรณ

สมาชิกทุกรายมีหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกูใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

การฝากหรือการลงทุนของชุมนุมสหกรณ 

ขอ 15. การฝากหรือการลงทุนของชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของ

ชุมนุมสหกรณ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึง

ความม่ันคง และประโยชนสูงสุดที่ชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิกไดรับ 

วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน 

ขอ 16. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่

จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน

สําหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 17. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน ชุมนุมสหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดย

วิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงาน หรือการอ่ืนใดตามวัตถุประสงคได ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรทั้งน้ี

จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 16. 

การเงินและการบัญชีของชุมนุมสหกรณ 

ขอ 18. การลงลายมือช่ือแทนชุมนุมสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพัน ชุมนุมสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับ

บุคคลภายนอกเวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ีใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) หนังสือกูยืมซ่ึงชุมนุมสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกูการจํานองซ่ึงชุมนุมสหกรณเปนผู

จํานอง การถอนเงินฝากของชุมนุมสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  และ

ผูจัดการหรือรองผูจัดการรวมสองคน

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ี จะตองลงลายมือชื่อของ

ผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว

อน่ึง ใบหุน หนังสือกูยืมซ่ึงชุมนุมสหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงินตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน

ของชุมนุมสหกรณ ตองประทับตราของชุมนุมสหกรณเปนสําคัญดวย 

ขอ 19. การเงินของชุมนุมสหกรณ การรับ - จาย และเก็บรักษาเงินของชุมนุมสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 

ทั้งน้ีตองเปนไปตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

ขอ 20. การบัญชีของชุมนุมสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานของชุมนุมสหกรณ

ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของชุมนุมสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวกับ

กระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน และการลงบัญชีตองมี

เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหชุมนุมสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ และตองมีรายการแสดงสินทรัพย 

หน้ีสิน และทุนของชุมนุมสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณใหส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกป 

/ขอ 21. การเสนองบ 
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ขอ 21. การเสนองบการเงินประจําปตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบการเงินประจําป

ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ  ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป

ทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณตอที่ประ

ชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําปและใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําปไปยังนาย

ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ งบการเงินประจําป 

พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของชุมนุมสหกรณเพื่อใหสหกรณ

สมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ 22. ทะเบียนและเอกสารของชุมนุมสหกรณ ใหชุมนุมสหกรณมีทะเบียนสหกรณสมาชิก ทะเบียนหุน สมุด

รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดและตามที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นควรใหมีข้ึน 

ใหชุมนุมสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสหกรณสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนาย

ทะเบียนสหกรณ ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ 

สหกรณสมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของชุมนุมสหกรณใน

ระหวางเวลาทํางาน แตจะขอดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสหกรณสมาชิกราย

อื่นไมได นอกจากไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสหกรณสมาชิกน้ัน และตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลชุมนุมสหกรณ 

ขอ 23. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของชุมนุมสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยผูสอบบัญชีซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 24. การกํากับดูแลชุมนุมสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชีหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให

คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสหกรณสมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ ชุมนุมสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของชุมนุมสหกรณระหวาง

เวลาทํางานของชุมนุมสหกรณได 

ทั้งน้ี  ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจงแกผู

ปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 25. การสงรายการหรือรายงาน ใหชุมนุมสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของชุมนุม

สหกรณ ตอหนวยงานที่กํากับดูแลตามแบบ และระยะเวลาที่หนวยงานน้ันกําหนด 

/กําไรสุทธิ….. 
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กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นป ทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง

โดยท่ัวไปแลว ปรากฏวา ชุมนุมสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไร
สุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงในอัตรารอยละหน่ึงของ
กําไรสุทธิ แตไมเกินสามหม่ืนบาท 

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอน ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรไดดังตอไปน้ี 

(1) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสหกรณสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนท่ีสหกรณสมาชิกไดชําระตอชุมนุมสหกรณภายในวันท่ีหาของ
เดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน สวนหุนท่ีสหกรณสมาชิกชําระตอชุมนุมสหกรณหลังวันท่ีหา
ของเดือน ชุมนุมสหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสหกรณสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสหกรณสมาชิกไดทําไวกับชุมนุมสหกรณใน
ระหวางป เวนแตสหกรณสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินชําระหน้ีไมวาเงินตน หรือดอกเบี้ยในปใดมิใหรับเงิน

เฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน
(3) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของชุมนุมสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) จายเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละ

สิบแหงทุนเรือนหุนของชุมนุมสหกรณท่ีมีอยูเม่ือสิ้นปน้ัน
อน่ึง  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ี จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุน 

ตาม (1) 

(5) จายเปนทุนการศึกษา อบรม การกุศล และสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(6) จายเปนทุนสวัสดิการใหแกเจาหนาท่ีและลูกจางของชุมนุมสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(7) จายเปนทุนสะสมเพ่ือประกันความม่ันคงแหงกิจการของชุมนุมสหกรณไมเกินรอยละหาของกําไร

สุทธิ
(8) จายเปนเงินเขาสมทบเงินบริจาคตามวัตถุประสงครอยละสองของกําไรสุทธิ
(9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี)  ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น

ทุนสํารอง 

ขอ 27. ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 26. แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยก
ใหแกชุมนุมสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใดใหสมทบเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของ
ชุมนุมสหกรณท้ังสิ้น 

อน่ึง จํานวนเงินท่ีชุมนุมสหกรณฯ พึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ ก็ให
สมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของชุมนุมสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอใหท่ีประชุมใหญอนุมัติตามขอ 26. 

หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาว
ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
ขอ 28. สภาพแหงทุนสํารอง ยอมเปนของชุมนุมสหกรณโดยสวนรวมจะถอนออกจากบัญชีไมได เวนแตเพ่ือชดเชย
การขาดทุนเทาน้ัน สหกรณสมาชิกจะแบงปนกันไมไดหรือจะเรียกรองแมแตสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 
ขอ 29. การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิน เพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณชุมนุมสหกรณอาจรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานตางประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใดได 
เวนเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ันมีภาระเกินกวาประโยชนท่ีไดรับ 

/หมวด 5 สมาชิก… 
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หมวด  5 

สมาชิก 

ขอ 30. สมาชิก สมาชิกชุมนุมสหกรณ คือ 

(1) สหกรณซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อสหกรณ ซ่ึงเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณท้ังหมด ซ่ึงไดยื่นตอนาย

ทะเบียนสหกรณในการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ และไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีถือครบถวนแลว

(2) สหกรณซ่ึงไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ และไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีชุมนุมสหกรณ

กําหนดครบถวนแลว

ขอ 31.  คุณสมบัติของสมาชิก สหกรณท่ีเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(1) เปนสหกรณประเภทออมทรัพย

(2) มีความสมัครใจท่ีจะเขาเปนสมาชิกเพ่ือรวมกันดําเนินกิจการใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของ

ชุมนุมสหกรณ

ขอ 32. การเขาเปนสมาชิก สหกรณท่ีประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ตองยื่นใบสมัครตามแบบพรอมดวยเอกสาร

หลักฐาน ท่ีชุมนุมสหกรณกําหนดถึงคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณเพ่ือพิจารณา หากมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหรับเปนสมาชิกได และใหผูจัดการแจงมติใหสหกรณท่ีสมัครเปนสมาชิกทราบ

ดวย 

ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงการรับสหกรณสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 

ในการท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติไมรับเปนสมาชิก เม่ือสหกรณผูสมัครรองขอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการนําเร่ืองเขาท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังกลาวน้ีตองมี

คะแนนเสียงเห็นชอบไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ 33. คาธรรมเนียมแรกเขา สหกรณท่ีเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกชุมนุมสหกรณ สหกรณ

ละหารอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของชุมนุมสหกรณจะเรียกคืนมิได 

ขอ 34. สิทธิหนาที่ในฐานะสหกรณสมาชิก เม่ือชุมนุมสหกรณไดแจงการรับเขาเปนสมาชิกเปนหนังสือใหสหกรณ

ทราบแลว ใหผูแทนสหกรณสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกของชุมนุมสหกรณและชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

พรอมคาหุนเต็มมูลคาท่ีตองถือใหเสร็จภายในเวลาท่ีชุมนุมสหกรณกําหนด เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิใน

ฐานะสมาชิก 

สิทธิของสหกรณสมาชิก   มีดังน้ี 

(1) เขารวมประชุมใหญ

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ

(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจจากชุมนุมสหกรณ

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของชุมนุมสหกรณ

หนาที่ของสหกรณสมาชิก   มีดังน้ี

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของชุมนุมสหกรณ

(2) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีชุมนุมสหกรณนัดหมาย

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ เพ่ือใหชุมนุมสหกรณเปนองคกรท่ีเขมแข็ง

(4) สอดสองดูแลกิจการของชุมนุมสหกรณ

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ พัฒนาชุมนุมสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง

/สหกรณสมาชิก…….. 
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สหกรณสมาชิกแตละรายยอมมีความสัมพันธอยูกับสมาชิกทั้งหมด และตองปฏิบัติหนาที่ของตนตาม
ขอบังคับ ระเบียบ และมติของชุมนุมสหกรณทุกประการ 

สหกรณสมาชิกรายใดเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของตน ตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณสมาชิกไดรับแจงการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ 
ขอ 35. การเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสํานักงานชื่อและท่ีอยู สหกรณสมาชิกรายใดมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสํานักงาน
ใหญหรือที่ต้ังสํานักงานสาขาช่ือและที่อยู ตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบภายในสามสิบวันนับจากวันที่
เปลี่ยนแปลง 
ขอ 36. ความรับผิดชอบของสหกรณสมาชิก สหกรณสมาชิกตองรับผิดชอบในหน้ีสินของชุมนุมสหกรณ เพียง
ไมเกินจํานวนเงินที่สงใชไมครบมูลคาหุนที่สหกรณสมาชิกถือ 

การพนจากสมาชิกภาพ 
ขอ 37. การพนจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ สหกรณสมาชิกตองพนจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณเพราะ
เหตุใดเหตุหน่ึงตอไปน้ี 

(1) ลาออก
(2) เมื่อสหกรณสมาชิกน้ันตองเลิกกิจการ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณ

ขอ 38. การลาออกจากชุมนุมสหกรณ สหกรณสมาชิกซึ่งไมมีหน้ีสินหรือภาระผูกพันในชุมนุมสหกรณอาจ
ลาออกจากชุมนุมสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหลาออกไดจึงใหถือวาออกจากชุมนุมสหกรณต้ังแต วันที่ขอลาออก 
ขอ 39. การใหออกจากชุมนุมสหกรณ สหกรณสมาชิกอาจถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณเพราะเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังตอไปน้ี 

(1) ผูแทนสหกรณสมาชิกไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
หรือไมชําระคาหุนเต็มมูลคาที่ตองถือใหเสร็จภายในเวลาที่ชุมนุมสหกรณกําหนด

(2) จัดกิจการของสหกรณโดยมิชอบอยูเสมอ
(3) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของชุมนุมสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษตอชุมนุมสหกรณ หรือกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียช่ือเสียง หรือ

ประโยชนของชุมนุมสหกรณ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสหกรณสมาชิกมีเหตุใดเหตุหน่ึงดังกลาว

ขางตน และไดลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวาสองในสามของกรรมการดําเนินการทั้งหมดก็ใหออกได 
สหกรณสมาชิกผู ถูกใหออกมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยย่ืนหนังสือขออุทธรณผาน

คณะกรรมการดําเนินการภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงมติการใหออกจากชุมนุมสหกรณ คําวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญใหคงเปนสมาชิกตอไป ตองมีคะแนนเสียงเห็นดวยไมตํ่ากวาสองในสามของผูแทนสหกรณ
สมาชิกที่มาประชุม  และมติของที่ประชุมใหญใหถือเปนที่สุด 
ขอ 40. การถอนชื่อออกจากทะเบียนสหกรณสมาชิก ในกรณีที่สหกรณสมาชิกออกจากชุมนุมสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหผูจัดการถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกแลวเสนอเรื่องสหกรณสมาชิกออกใหที่ประชุมใหญ
สามัญคราวถัดไปทราบ 
ขอ 41.  การชําระหน้ีสินของสหกรณสมาชิกซึ่งออกจากชุมนุมสหกรณ สหกรณสมาชิกซึ่งออกจากชุมนุม
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ  หากมีหน้ีสินอยูตอชุมนุมสหกรณ ตองจัดการชําระหน้ีสินน้ันโดยสิ้นเชิงทันที ใน
การน้ีชุมนุมสหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งชุมนุมสหกรณจะตองจายแกสหกรณสมาชิกน้ัน เพื่อชําระหน้ีสิน
ดังกลาวได 

/ผูแทนสหกรณสมาชิก….. 
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ผูแทนสหกรณสมาชิก 

ขอ 42. การแตงต้ังผูแทนสหกรณสมาชิก ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณสมาชิกแตละสหกรณเลือกตั้งผู
แทนจากกรรมการดําเนินการ หรือผู จัดการสหกรณสมาชิกที่ไดรับมอบหมาย สหกรณละหนึ่งคน เปนผู แทน
สหกรณสมาชิก เพ่ือเขารวมประชุมใหญ และใชสิทธ์ิตาง ๆ ในชุมนุมสหกรณ 

สหกรณสมาชิกแตงตั้งผูเขารวมการประชุมใหญไดอีกสหกรณละหน่ึงคนในฐานะผูสังเกตการณและไมมีสิทธิ
ในการออกเสียงหรือแสดงความคิดเห็นตอท่ีประชุมใหญ 

ผูซ่ึงเคยถูกชุมนุมสหกรณใหออกจากตําแหนงผูแทนสหกรณไมวาของสหกรณใด ๆ มาแลว จะไดรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนสหกรณอีกไมได 

ใหผูแทนสหกรณสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทน
สหกรณใหม ก็ใหผูแทนสหกรณคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนสหกรณใหม 
ขอ 43.  การพนจากตําแหนง ผูแทนสหกรณสมาชิกพนจากตําแหนงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ถูกถอดถอนจากการเปนผูแทนสหกรณ และหรือไดมีเลือกตั้งผูแทนสหกรณขึ้นใหม
(3) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสหกรณซ่ึงตนเปนผูแทน
(4) ขาดจากการเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณซ่ึงตนเปนผูแทน
(5) สหกรณซ่ึงตนเปนผูแทนถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณ
(6) ท่ีประชุมใหญแหงชุมนุมสหกรณลงมติใหออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทน

สหกรณสมาชิกท่ีเขาประชุม เน่ืองจากมีลักษณะดังกลาวในขอ 39. (3), (4)
ทุกคราวท่ีผูแทนสหกรณสมาชิกออกจากตําแหนง หรือสหกรณสมาชิกไดเลือกตั้งผูแทนสหกรณใหม ให

สหกรณสมาชิกแจงเปนหนังสือใหชุมนุมสหกรณทราบโดยเร็ว 
หมวด  6 

การประชุมใหญ 
ขอ 44.  การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ 

ในการประชุมใหญผูแทนสหกรณสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนไมได 
ขอ 45.  การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ไดเม่ือมีเหตุอันควร 
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ีชุมนุมสหกรณขาดทุนเกินก่ึงหน่ึง
ของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบ
วันนับแตวันท่ีชุมนุมสหกรณทราบ 

ผูแทนสหกรณสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสหกรณสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหน่ึง
รอยคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

ในกรณีท่ีผูแทนสหกรณสมาชิก เปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียก

ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาท่ี

เห็นสมควรก็ได 

ขอ 46.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกครั้งใหชุมนุมสหกรณมีหนังสือแจง วัน 

เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมแกสหกรณสมาชิกลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมน้ัน เปนการ

ดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และแจงใหกรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา

ในโอกาสเดียวกันดวย 

/ขอ 47. องคประชุม… 
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ขอ 47.  องคประชุม การประชุมใหญของชุมนุมสหกรณตองมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

การประชุมใหญคร้ังใดมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหเรียกประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึง

ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญ ท่ีผูแทน

สหกรณสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนผูแทน

สหกรณสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม 

ขอ 48.  การออกเสียงในที่ประชุมใหญ ผูแทนสหกรณสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงในการลงคะแนนหน่ึงเสียง 

ขอ 49.  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยปญหาท้ังปวงเก่ียวกับกิจการ

ของชุมนุมสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสหกรณสมาชิกใหม และการออกจากชุมนุมสหกรณ

(2) กําหนดวงเงินซ่ึงชุมนุมสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

(3) เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดําเนินการ

(4) เลือกตั้งหรือถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ

(5) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

(6) รับทราบรายงานประจําป แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ

(7) พิจารณาอนุมัติงบดุล

(8) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

(9) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สถาบันหรือองคการท่ีชุมนุมสหกรณ

เปนสมาชิก และตั้งผูแทนของชุมนุมสหกรณเพ่ือเขาประชุม และใชสิทธิตาง ๆ ในสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย สถาบันหรือองคการดังกลาว

(10) พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ

(11) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจําปของชุมนุมสหกรณ

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ

(13) พิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ  และ

ผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ

(14) วินิจฉัยขออุทธรณของสหกรณผูสมัคร ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการไมรับเขาเปนสมาชิกของชุมนุม

สหกรณ หรือสหกรณสมาชิกถูกใหออกจากชุมนุมสหกรณ

หมวด  7 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 50. คณะกรรมการดําเนินการ ใหชุมนุมสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณประกอบดวย ประธาน

กรรมการหน่ึงคน และคณะกรรมการดําเนินการอ่ืนอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก 

ใหชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด มีกรรมการกระจายไปตามภูมิภาค โดยภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพและ

ปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ใหมีกรรมการอยางนอยภาคละ 

1 คน สวนกรุงเทพและปริมณฑล ใหมีกรรมการอยางนอย 6 คน 

การแบงภูมิภาคใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม

ใหญ 

/การออกเสียง… 
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การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ระหวางเวลาท่ีผูแทนสหกรณ

สมาชิกใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใหถือเปนวาระหน่ึงของการประชุมใหญ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกในระหวางกันเองขึ้นเปนรองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน 

เลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเปนกรรมการดําเนินการ แลวเสนอใหท่ีประชุมใหญทราบ 
ใหประธานกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ีคือเปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ แทนชุมนุมสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ดูแลควบคุมการดําเนินงาน
โดยท่ัวไปของชุมนุมสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย ท้ังน้ีตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งตาง ๆ ของชุมนุมสหกรณ 

ใหรองประธานกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีทําการแทนประธานกรรมการในขณะท่ีประธานกรรมการไมอยู 
หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายใหปฏิบัติ 

การมอบหมายตามความในวรรคกอนตองบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 
ใหเลขานุการมีอํานาจและหนาท่ีในการบันทึกรายงานการประชุมใหญ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ ดูแลรักษารายงานการประชุมดังกลาวใหเรียบรอยอยูเสมอ จัดสงหนังสือแจงนัดประชุมไปยังสหกรณ
สมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี ตลอดจนทําการอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ และตามท่ี

คณะกรรมการดําเนินการจะไดมอบหมายให ท้ังน้ีตองเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งตาง  ๆ  
ของชุมนุมสหกรณ 

ขอ 51.  ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะเปนกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ตอหนาท่ี

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา
22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี
(5) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิก

(6) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

(7) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

ขอ 52.  วาระอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระ
เร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการ

ดําเนินการท้ังหมดโดยใชวิธีจับฉลาก (เศษท่ีเหลือใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหท่ี
ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เขาดํารงตําแหนงแทนใหครบจํานวนกรรมการดําเนินการตามขอ 50. ในป
ตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เม่ือครบกําหนดวาระแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน 150 วัน นับแต
วันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ 

/กรรมการดําเนินการ… 
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กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน โดยตองพัก

อยางนอยหน่ึงปทางบัญชี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการใหมได 

ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวางใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้งอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 

กรรมการดําเนินการท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

 

ขอ 53.  การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงเพราะเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ

(2) ตาย

(3) ลาออกจากตําแหนง โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือตอท่ีประชุมใหญ

(4) เขาดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณสมาชิก

(5) เม่ือสหกรณสมาชิกซ่ึงตนเปนผูแทนออกจากชุมนุมสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ

(6) เม่ือท่ีประชุมใหญของชุมนุมสหกรณลงมติถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ

(7) เม่ือขาดจากสมาชิกสภาพของสหกรณสมาชิกตนสังกัด

(8) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณ

ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตการวางลงเพราะเหตุท่ีถูก

นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออก ใหกรรมการดําเนินการท่ีเหลืออยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญคราว

ถัดไป 

ขอ 54.  การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมตามคราวท่ีมีกิจธุระแตจะตองมีการประชุม

อยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง 

ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายนัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการในกรณีท่ี

เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ ของชุมนุมสหกรณ ใหแจงกรม

สงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการดําเนินการท้ังหมดท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 55.  ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระและองคประชุม ในกรณีท่ีตําแหนง

กรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ถากรรมการดําเนินการเหลือนอยกวาจํานวน

ท่ีจะเปนองคประชุมแตไมนอยกวาหาคน ใหกรรมการดําเนินการท่ีมีตัวอยูดําเนินการได  แตไมเกินเกาสิบวันนับแต

วันท่ีจํานวนกรรมการดําเนินการเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุม โดยตองมีกรรมการดําเนินการท่ีเหลืออยูมา

ประชุมครบทุกคนจึงจะเปนองคประชุม 

ถากรรมการดําเนินการเหลือนอยกวาสี่คน กรรมการดําเนินการท่ีมีตัวอยูจะประชุมเพ่ือดําเนินการใด ๆ ไมได 

นอกจากนัดเรียกประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพ่ือเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง 

ขอ 56. ตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการวางลง

กอนถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการดําเนินการท่ีเหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการ

โดยเร็ว เวนแตในกรณีท่ีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยูนับถึงวันสิ้นปทางบัญชีไมถึงหน่ึงรอยแปด

สิบวัน และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีไดโดยไมเกิดความ 

เสียหายตอชุมนุมสหกรณ ใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ีประธานกรรมการเพ่ือบริหารงานตอไป จนกวาจะมีการ

เลือกตั้งประธานกรรมการในการประชุมใหญคราวถัดไป 

/ขอ 57. อํานาจหนาท่ี…. 
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ขอ 57. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการ

และเปนผูแทนของชุมนุมสหกรณในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการน้ีคณะกรรมการดําเนินการจะ

มอบหมายใหกรรมการดําเนินการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผูจัดการทําการแทนก็ได 

การมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนดังกลาวในวรรคแรกตอง

บันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการดําเนินกิจการ คณะกรรมการดําเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณ และ

ตองควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท้ังปวงใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของชุมนุมสหกรณรวมท้ังมติ

ของท่ีประชุมใหญ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนในทางอันสมควรเพ่ือใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ

สมาชิกและชุมนุมสหกรณ รวมท้ังในขอดังตอไปน้ี 

(1) กูยืมเงินหรือค้ําประกัน

(2) ใหเงินกู

(3) พิจารณาเรียกประชุมใหญ

(4) เสนองบดุล บัญชีกําไรขาดทุน รายงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมใหญ

(5) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ

(6) เสนอแผนงานและงบประมาณประจําปตอท่ีประชุมใหญ

(7) แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน รวมท้ังการถอดถอนออกจากตําแหนง

(8) จาง แตงตั้ง เลิกจาง หรือดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับผูจัดการชุมนุมสหกรณ

(9) แตงตั้งผูตรวจการ หรือผูตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและวิเคราะหการดําเนินงานของ

สหกรณสมาชิก

(10) แตงตั้งผูแทนสหกรณสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีคุณวุฒิและความสามารถเหมาะสมเปนท่ีปรึกษา และท่ี

ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชุมนุมสหกรณ

(11) กําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ คณะทํางาน ท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์

(12) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของชุมนุมสหกรณ

(13) พิจารณาใหความเห็นชอบในการ บรรจุแตงตั้ง เลื่อนตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือน ตลอดจนการให

พนหนาท่ีของเจาหนาท่ีและลูกจางของชุมนุมสหกรณ

(14) พิจารณาตั้งสาขาหรือตัวแทนของชุมนุมสหกรณ

(15) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน

(16) พิเคราะหและปฏิบัติตามระเบียบ  หรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ

(17) พิจารณาใหสหกรณสมาชิกออกจากชุมนุมสหกรณ หรือรับคําอุทธรณเสนอท่ีประชุมใหญ

(18) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสหกรณสมาชิก และเจาหนาท่ีของชุมนุมสหกรณ ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยท่ัวไป เพ่ือใหกิจการของชุมนุมสหกรณดําเนินไปดวยดี

/ขอ 58 ความรับผิดชอบ… 
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***** แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 ก.ย. 61

***** แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 พ.ค. 63

***** แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 ก.ย. 61

 

ขอ 58.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการจงใจกระทําการ หรือ

ประมาทเลินเลอ หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีของตน ใหเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสื่อมเสียหรือเสียหายใหแกชุมนุมสหกรณตามกฎหมาย 

 

ขอ 58/1 ในการดําเนินกิจการของชุมนุมสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ กรรมการหรือ

ผูจัดการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดําเนินกิจการท่ีจะพึงดําเนินการของ

ชุมนุมสหกรณ ท่ีประชุมใหญ ท้ังน้ี ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของชุมนุมสหกรณหรือ

สหกรณสมาชิก 

ขอ 58/2 คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการ ตองรับผิดชอบรวมกันในความ

เสียหายตอชุมนุมสหกรณ ในกรณีดังตอไปน้ี 

1. แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

2. ไมปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ

3. ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการดําเนินกิจการท่ีจะพึงดําเนินการได

ของชุมนุมสหกรณ

เจาหนาท่ีของชุมนุมสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ 

กรรมการหรือผูจัดการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกชุมนุมสหกรณ เจาหนาท่ีของสหกรณผูน้ันตองรับผิดรวมกัน

กับคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ กรรมหารหรือผูจัดการ 

ขอ 58/3 คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการ ไมตองรับผิดตาม ขอ 58/2 ใน

กรณีดังตอไปน้ี 

1. พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ

2. ไดคัดคานท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ โดยปรากฎในรายงานการประชุม

หรือไดทําคัดคานเปนหนังสือยื่นตอประธานท่ีประชุม ภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม

ที่ปรึกษา 

 

ขอ 59. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ใหมีผูแทนผูบัญชาการทหาร

สูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หนวยละหน่ึงคน และผูแทนผูบริจาคเงิน

ตามวัตถุประสงคอีกหน่ึงคน เพ่ือใหความเห็นและคําแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของชุมนุมสหกรณ รวมท้ัง 

คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ อาจเชิญบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานสหกรณเปนท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์

ได ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

รายงานการประชุม  การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 60.  การออกเสียงในที่ประชุม ใหกรรมการดําเนินการ หรือคณะทํางานออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะทํางานไดเพียงคนละหน่ึงเสียง และจะมอบใหผูอ่ืนออกเสียงแทนตนไมได 

ในการประชุมวินิจฉัยเร่ืองใด บุคคลผูมีสวนไดเสียโดยตรงจะออกเสียงในเร่ืองน้ันไมได และประธานในท่ี

ประชุมมีอํานาจเชิญบุคคลน้ันออกจากท่ีประชุมเปนการชั่วคราวในขณะท่ีกําลังพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองน้ันก็ได 

ความในวรรคสองใหใชบังคับแกการประชุมใหญโดยอนุโลม 

ขอ 61. การวินิจฉัย… 

user
Typewritten Text
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ขอ 61.  การวินิจฉัยปญหา เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายหรือขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การวินิจฉัยปญหาในท่ี
ประชุมใหญ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะทํางานใหถือเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  
ขอ 62.  รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะทํางาน 
ตองบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการ หรือ
กรรมการอีกคนหน่ึงซ่ึงเขาประชุมลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

หมวด  8 
ผูจัดการและเจาหนาที ่

ขอ 63.  การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มี

ความรูความสามารถ และความเหมาะสมเพ่ือจาง และแตงตั้งเปนผูจัดการของชุมนุมสหกรณ ในการจางผูจัดการชุมนุม
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของชุมนุมสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการ
ชุมนุมสหกรณ 

ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองเปนลายลักษณอักษรวาจะปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีกําหนดไวในขอ  65. 
หามมิใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาท่ีผูจัดการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต

ตอหนาท่ี
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา

22(4) แหง พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี

ขอ 64.  การดํารงตําแหนงผูจัดการชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณอาจจางผูจัดการชุมนุมสหกรณโดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
ขอ 65. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีจัดการท่ัวไปรับผิดชอบเก่ียวกับ
บรรดากิจการ หรืองานประจําของชุมนุมสหกรณซ่ึงรวมท้ังขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูแทนสหกรณลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุน แจงยอดจํานวนหุนจายคืนคาหุนและชักชวนการถือหุนในชุมนุมสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและชักชวนการรับฝากเงินในชุมนุมสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู และดําเนินการอ่ืน ๆ  เก่ียวกับ

เร่ืองการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบ และระเบียบของชุมนุมสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูคงเหลือเปนรายสหกรณทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงให

สหกรณสมาชิกทราบ
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีและลูกจางของชุมนุมสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ รวมถึง

กําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีและลูกจางของชุมนุมสหกรณตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  และลูกจางใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย

/(7) เปนธุระกวดขัน… 
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(7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสําคัญจายเงินโดยครบถวน รับผิดชอบใน

การรับจายเงินท้ังปวงของชุมนุมสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ

เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของชุมนุมสหกรณใหเปนไปตามระเบียบ

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  ของชุมนุมสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบัน

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ และประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

(10) รับผิดชอบจัดการทํางบการเงินใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

พรอมรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ

(11) เปนธุระในการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

(12) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะทํางาน เวน

แตในกรณีซ่ึงท่ีประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม

(13) ปฏิบัติการเก่ียวกับการโตตอบหนังสือของชุมนุมสหกรณ

(14) รักษาดวงตราของชุมนุมสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง ๆ  ของชุมนุมสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย

(15) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ

(16) เสนอรายการ  หรือรายงานของชุมนุมสหกรณตอทางราชการตาม

แบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด

(17) รับผิดชอบเก่ียวกับเอกสารการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณ

(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการของชุมนุมสหกรณมอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา

เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี

ขอ 66.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการชุมนุมสหกรณพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบชุมนุมสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด

(4) อายุครบ 65 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง การจางกระทําไดในกรณีพิเศษหรือเพ่ือ

ประโยชนอยางยิ่งแกชุมนุมสหกรณ และผูน้ันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานโดยมี

สมรรถภาพ ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ

(5) ถูกเลิกจาง

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ หรือละเวน

การกระทําใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน  หรือไม

เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการชุมนุมสหกรณ

ขอ 67. การปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง หรือผูจัดการไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ได ใหรองผูจัดการหรือเจาหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ขอ 68. การลาออก ใหผูจัดการยื่นหนังสือขอลาออกถึงชุมนุมสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบวัน และให

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณพิจารณา

การลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

/ขอ 69. การเปลี่ยนผูจัดการ… 

user
Typewritten Text
.
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ขอ 69. การเปล่ียนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบ

หลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสิน และหน้ีสินของชุมนุมสหกรณตลอดจนจัดทํางบการเงินของชุมนุม

สหกรณ ท้ังน้ีเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงในการสงมอบงาน 

ขอ 70. เจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการชุมนุมสหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีอ่ืน

ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานตามระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการ 

 

ขอ 71. ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ที่มีความรู 

ความสามารถเหมาะสมจํานวนหน่ึงคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคลเปนผูตรวจสอบกิจการของชุมนุม

สหกรณ เปนการประจําป 

ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในชุมนุมสหกรณเปนผู

ตรวจสอบกิจการไมได 

คุณสมบัติของผูสอบกิจการใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

ขอ 71/1 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดํา เนินการประกาศรับสมัครผู

ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด และนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการท่ีผานมาคัดเลือกใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย 

และใหผูท่ีไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึง

เสียง และใหผูท่ีไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน กรณีนิติบุคคลใหมี

จํานวนหน่ึงนิติบุคคล 

ขอ 72. การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 

(1) ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละหน่ึงปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ เม่ือครบ

กําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลาง

กอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ันอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

(2) ผูตรวจสอบกิจการ ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี

(ก) ถึงคราวออกตามวาระ

(ข) ตาย

(ค) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการ

การดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 

(ง) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลออก

จากตําแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 

(จ) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณกําหนด 

(3) กรณีผูตรวจสอบกิจการ ไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 72 (2) (ข) (ค) (ง) (จ) ใหผูตรวจสอบกิจการ

สํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการใหม 

ขอ 73 อํานาจหนาที…่ 
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ขอ 73. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่

ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของชุมนุมสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของ

ชุมนุมสหกรณเพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของชุมนุมสหกรณ

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของชุมนุมสหกรณ เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่อื่น ๆ

ของชุมนุมสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังผูจัดการ เจาหนาที่ และลูกจางของชุมนุมสหกรณตลอดจน

หนังสือสัญญาจาง และหลักประกัน

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใชจายเงินตามงบประมาณของชุมนุมสหกรณ

ขอสังเกต ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสามารถปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ

(5) ติดตามผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน

ขอบังคับ ระเบียบ  ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ  ตลอดจนมติและคําสั่งของชุมนุมสหกรณ

หรือกิจการอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของชุมนุม

สหกรณ

ใหผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกและช้ีแจงขอความหรือขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของชุมนุม

สหกรณใหแกผูตรวจสอบกิจการตามความประสงค 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบพบขอบกพรองซึ่งควรไดรับการแกไข และไดแจงขอบกพรอง

ใหผูที่เกี่ยวของทราบแลว แตมิไดรับความรวมมือหรือมิไดแกไขขอบกพรองตามที่ตรวจสอบพบน้ัน  

ถาผูตรวจสอบกิจการเห็นวาหากปลอยไวจะเกิดผลเสียหายแกชุมนุมสหกรณหรือสหกรณสมาชิกโดยสวนรวม 

ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานตอที่ประชุมใหญหรือนายทะเบียนสหกรณเพื่อทราบหรือสั่งการตามอํานาจหนาที ่

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

ประจําเดือนคราวถัดไป และใหเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปตอที่ประชุมใหญของชุมนุมสหกรณดวย 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการจงใจกระทําการ หรือประมาทเลินเลอ หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติ

หนาที่ของตน ทําใหเสื่อมเสียหรือเกิดความเสียหายตอชุมนุมสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชดใช

คาเสื่อมเสียหรือเสียหายใหแกชุมนุมสหกรณตามกฎหมาย 

หมวด  9 

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 ขอ 74. การแกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ ชุมนุมสหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับได

โดยมติแหงที่ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสหกรณสมาชิกที่มาประชุม 

และใหชุมนุมสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับตอนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนใชขอบังคับน้ันจึงเปนอันสมบูรณ 

การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับแจง

ขอความที่เสนอใหพิจารณาน้ันโดยเต็มจํานวนไปใหสหกรณสมาชิกทราบลวงหนา พรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม 

/หมวด 10 ขอเบ็ดเสร็จ… 
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หมวด  10 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 75. ระเบียบของชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือ

ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี   และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ

รวมท้ังในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

(2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณสมาชิกและสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน

(3) ระเบียบวาดวยการรับ-จาย และเก็บรักษาเงิน

(4) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ี และลูกจาง

(5) ระเบียบวาดวยการลาสําหรับเจาหนาท่ี และลูกจาง

(6) ระเบียบวาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจาหนาท่ี และลูกจาง

(7) ระเบียบวาดวยการจัด และกําหนดหนาท่ี

(8) ระเบียบวาดวยทุนสะสมเพ่ือประกันความม่ันคงแหงกิจการ

(9) ระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการใหแกเจาหนาท่ี และลูกจาง

(10) ระเบียบวาดวยทุนการศึกษาอบรม  การกุศล  และสาธารณประโยชน

(11) ระเบียบวาดวยทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

(12) ระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ของชุมนุมสหกรณ

(13) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

(14) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี  เพ่ือสะดวกและเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ

เฉพาะระเบียบใน (1), (2) และ (13) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน และ (12) ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะใชบังคับได 

สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 76. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยสินของชุมนุมสหกรณถูกยักยอกหรือเสียหายโดย

ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีชุมนุมสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 75. (2), (3) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี 

คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองรองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 77. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับใหชุมนุมสหกรณเสนอปญหาน้ันตอนาย

ทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัยและใหชุมนุมสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ 78. ทรัพยสินของชุมนุมสหกรณ การโอน หรือจําหนายทรัพยสินของชุมนุมสหกรณตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการดําเนินการทุกคนเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรกใหถือเสียงขางมากของผูแทนสหกรณสมาชิกท่ีอยู

ในท่ีประชุมและครบเปนองคประชุม 

/ขอ 79. การจําหนาย… 
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ขอ 79. การจําหนายทรัพยสินเม่ือชุมนุมสหกรณตองเลิกกิจการ เม่ือชุมนุมสหกรณตองเลิกกิจการ และไดจัดการ

ชําระบัญชี โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ย และจาย

คืนเงินบริจาคตามวัตถุประสงคท่ีมีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีท่ีผานมาใหกับอนุสรณสถานแหงชาติท่ีกองบัญชาการทหาร

สูงสุดจัดสรางไว และชําระหน้ีสินอ่ืน ๆ  ของชุมนุมสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระ

บัญชีจายตามลําดับดังตอไปน้ี 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสหกรณสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 26. (2)

เงินจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีชุมนุมสหกรณหาได

ในระหวางป ท่ีเลิกชุมนุมสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 26. (4) ในปน้ัน 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณสมาชิก หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของท่ี

ประชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับ

แตวันชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 80. ในกรณีที่ขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหชุมนุมสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา

ดวยสหกรณตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับ

น้ีดวย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 81. การเปล่ียนช่ือทุนและโอนเงินทุน ใหเปลี่ยนชื่อ “ทุนสะสมสําหรับโอนหุน” ตามขอบังคับชุมนุมสหกรณทหาร 

จํากัด ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2524  เปน “ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล” ตามท่ีกําหนดไวในขอ 26.   

ใหโอนเงินทุนสะสมสําหรับโอนหุน เปน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลจํานวนรอยละสิบของทุนเรือนหุนของ

ชุมนุมสหกรณท่ีมีอยูในวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช และหากมีเงินทุนสะสมสําหรับโอนหุนเหลือใหโอนเปนทุนสํารอง 

ขอ 82. สหกรณสมาชิก สหกรณรานคาและสหกรณการเกษตร ท่ีเปนสหกรณสมาชิกอยูกอนท่ีขอบังคับน้ีถือใชยังคงมี

สภาพเปนสหกรณสมาชิกอยูตอไป  จนกวาจะพนจากสมาชิกภาพชุมนุมสหกรณ  ตามท่ีกําหนดไวในขอ 37. 

ขอ 83. บรรดาระเบียบ มติ หรือคําส่ัง ของชุมนุมสหกรณท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีขอบังคับน้ีใชบังคับคงใชบังคับตอไป

เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี จนกวาจะไดกําหนด ระเบียบ มติ หรือคําสั่ง  ขึ้นถือใชใหม 

พลเอก ประธานกรรมการ 

(สายหยุด  เกิดผล) 

พลโท เลขานุการ 

(เสรณี  รัตนชื่น) 
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