
 
 
 
 
 

        
 
 

 ข้อบังคบั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
(และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่  1 
ความทั่วไป 

ข้อ  1  ช่ือ  ประเภท ที่ตั้งส านักงาน และตราของสหกรณ์ 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ช่ือย่อภาษาไทยว่า สอ.พง. และเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า  
Phang – nga  Teacher  Saving  and  Credit  Cooperative  Limited  ช่ือยอ่ภาษาองักฤษวา่  PTSC 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ที่ตั้งส านักงาน 
 ส านักงานใหญ่  เลขท่ี 73 หมู่ท่ี 3 ถนนเทศบาลบ ารุง  ต าบลถ ้าน ้ าผุด  อ าเภอเมืองพงังา  จงัหวดั
พงังา 82000 
 ส านักงานสาขาตะกั่วป่า  เลขท่ี 3 / 4  หมู่ท่ี 2 ซอยบงัคบัคดี  ต าบลบางนายสี  อ าเภอตะกั่วป่า  
จงัหวดัพงังา  82110 
ท้องที่ด าเนินงาน จงัหวดัพงังา 
 สหกรณ์อาจมีท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง้ให้
นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
 

ตราของสหกรณ์ 
 
 
 
 

  
ตราของสหกรณ์ มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

-  มีวงกลมซ้อนกนัสองวง 
-  ภายในวงนอกเป็นช่ือของสหกรณ์ 
-  ภายในวงในเป็นรูปภูเขา และเสมาธรรมจกัร 

ความหมาย 
ภูเขา  หมายถึง  ภูเขาชา้งอนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองพงังา แสดงถึงการรวมกลุ่มของมวลสมาชิก

ดว้ยความมัน่คง และยัง่ยนื 
เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ตราประจ ากระทรวงศึกษาธิการ แสดงถึงการรวมกลุ่มของมวลสมาชิก  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 
  หมวดที่  2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อ  2  วัตถุประสงค์  สหกรณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ  และสังคมของ

สมาชิก  โดยวิธีร่วมกนัด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกนัในขอ้ต่อไปน้ี 
  ( 1 ) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์ โดยช่วยใหส้ามารถสงวนส่วนแห่งรายไดข้องตนไว้
ในทางอนัมัน่คง  และไดรั้บประโยชน์ตามสมควร 
  ( 2 ) ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและช่วยเหลือตวัเองในหมู่สมาชิก 
  ( 3 ) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  ( 4 ) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  
หรือบุคคลอ่ืนใด 
  ( 5 )  รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน 
  ( 6 )  จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงค ์
  ( 7 )  จดัใหมี้เงินกูย้มืส าหรับสมาชิกตามขอ้ก าหนดอนัสมควร 
  ( 8 )  ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน 
  ( 9 )  ซ้ือหุน้ของธนาคารซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  ( 10 )  ซ้ือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ 
  ( 11 )  ซ้ือหุ้นของสหกรณ์อ่ืน  หรือของสถาบันซ่ึงประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความ
สะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
  ( 12 )  ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 
  ( 13 )  ด าเนินการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
  ( 14 )  ใหส้วสัดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  ( 15 )  ด าเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์
ของสมาชิก 
  ( 16 )  ออกตัว๋สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน  รวมทั้งตัว๋อาวลั  ตลอดจนรับอาวลั 
หรือรับรองตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
  ( 17 )  ซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
  ( 18 )  ออกหนงัสือค ้าประกนัสัญญาแก่สมาชิกท่ีผูกพนัใหส้หกรณ์รับผิดชอบในฐานะผู ้
ค  ้าประกนั 
  ( 19 )  ร่วมมือกบัทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และ
สหกรณ์อ่ืนเพื่อส่งเสริม  และปรับปรุงกิจการสหกรณ์ 
  ( 20 )  กระท าการต่างๆตามท่ีอนุญาตไวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ีรวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิ  หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  ซ้ือ  แลกเปล่ียน 
โอน  หรือรับโอน  เช่า  หรือให้เช่า  เช่าซ้ือ  หรือให้เช่าซ้ือ  จ านอง  หรือรับจ านอง  จ าน า  หรือรับจ าน า  
ขาย  หรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์น  ตลอดจนด าเนินกิจการอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคด์ว้ย 
  ( 21 )  ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ  หรือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
 
 



 
 

หมวดที่  3 
ทุน 

*ข้อ  3  ทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
(1)  ออกหุน้ 
(2)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน 

หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจา้งไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์  ทั้งน้ีตาม
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(3)  กูย้มืเงินและรับฝากเงินจากการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 
(4)  ทุนสะสม  ทุนส ารอง  และเงินทุนอ่ืนๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้ 

ข้อ  4  หุ้น  แบ่งเป็นหุน้มูลค่าเท่าๆกนั  และสมาชิกแต่ละคนจะตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้น  แต่
ไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ข้อ  5  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
ข้อ  6  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องช าระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตั้ งแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็น

สมาชิก  ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอซ้ือหุ้นเพิ่มนอกจากซ้ือเป็นรายเดือนแลว้  ตอ้งยื่นค าขอเป็นหนงัสือ  และ
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาถึงการด าเนินกิจการของสหกรณ์แลว้  อาจไม่อนุญาตให้ซ้ือหุ้นเพิ่ม 
หรือซ้ือตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการอนุญาตได ้
 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง  เงินเดือน  และเงินเพิ่มค่าครองชีพ  หรือเงินท่ี
จ่ายควบกบัเงินเดือน  หรือค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั  และหมายถึงบ านาญ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากทางราชการดว้ย 

**ข้อ  7  การช าระหุ้นรายเดือน  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินไดร้าย
เดือน ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้นๆทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้  โดยมิใช่ เกิดขึ้นด้วยเจตนาอนัไม่
สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้ น  มิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรได ้

ในการช าระค่าหุ้น  สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหน้ีกบัสหกรณ์ไม่ได ้ และสมาชิกมีความรับ
ผิดเพียงไม่เกินเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลง  หา้มมิใหเ้จา้หน้ีของสมาชิกใชสิ้ทธิเรียกร้อง

หรืออายดัค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ั้น  และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตาม

มูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพนัต้องช าระหน้ีแก่สหกรณ์ได ้ และให้สหกรณ์มี

ฐานะเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุน้นั้น 
1 

 
*ขอ้ 3  และ **ขอ้ 7  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



            *ข้อ  8  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยยี่สิบเดือน 
หรือเป็นจ านวนไม่น้อยกวา่หน่ึงแสนบาท  และมีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ไม่เกินทุนเรือนหุ้น  จะงดช าระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  9  การขายหรือโอนหุ้น  สมาชิกอาจโอนหุน้ของตนไดโ้ดยเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  หุน้ท่ีจะโอนนั้น ตอ้งช าระครบมูลค่าแลว้ 
  ( 2 )  ตราบเท่าท่ียงัเป็นสมาชิกอยู่  สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นซ่ึงตนถืออยู่ไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได ้ นอกจากจะโอนใหแ้ก่สมาชิกในสหกรณ์เดียวกนั  หรือโอนใหแ้ก่ผูส้มคัรเป็น
สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการตกลงรับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ 
  ( 3 )  การโอนหุ้นนั้นตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูโ้อนและผูรั้บโอนยื่นต่อสหกรณ์ 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควร  และไดจ้ดทะเบียนการโอนแลว้  การโอนหุน้นั้นจึงเป็น
อนัสมบูรณ์ 
  ( 4 )  สหกรณ์อาจรับโอนหุ้นจากสมาชิกคนหน่ึงคนใดไวเ้ป็นการชั่วคราว  ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  แลว้จ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิกอ่ืนต่อไปโดยเร็ว 
  การจดทะเบียนการโอนหุน้ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 

หมวดที่  4 
การด าเนินงาน 

ข้อ  10  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์  การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพนัสหกรณ์  เวน้แต่จะ
ก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบัน้ี  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ( 1 )  หนังสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้  การจ านองซ่ึง
สหกรณ์เป็นผูจ้  านอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ์  และในนิติกรรมอ่ืนๆ  จะต้องลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการอยา่งนอ้ยสองคน 
  ( 2 )  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวงนอกจากท่ีกล่าวไวใ้น ( 1 ) ขา้งบนน้ี 
จะตอ้งลงลายมือช่ือของผูจ้ดัการ  และหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
  อน่ึง ในหนังสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สัญญาใช้เงิน  
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัด้วย  ส าหรับเช็คไม่ต้อง
ประทบัตราของสหกรณ์ 
 

 วงเงินกู้ยืม หรือการค า้ประกัน  
ข้อ 11  วงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดเงินกูย้ืม  หรือการค ้าประกัน

ส าหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินก าหนดดังว่าน้ี  ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยงัมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน 
ส าหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินส าหรับปีก่อนไปพลาง 
2 

 
*ขอ้ 8  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บ
จดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
 ข้อ  12  การกู้ยืมเงินหรือการค า้ประกัน  สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน  หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  หรือตรา
สารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรทั้งจะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้ืม  หรือการค ้าประกนัตาม ขอ้ 11 
 

การรับฝากเงิน 
 *ข้อ  13  การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ หรือฝากประจ าจากสมาชิก 
สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อ่ืน  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจา้งไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมาชิกสหกรณ์  ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก  ดอกเบ้ีย  การถอนเงินฝาก  และขอ้ก าหนดอ่ืนๆว่าดว้ยเงินฝากออม

ทรัพยห์รือเงินฝากประจ านั้น  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

3 
การให้เงินกู้ 

            **ข้อ  14  การให้เงินกู้  เงินกูอ้าจใหไ้ดแ้ก่ 
  ( 1 )  สมาชิกสหกรณ์ 
  ( 2 )  สมาชิกสมทบ 
  ( 3 )  สหกรณ์อ่ืน 

   การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูไ้ดต้ามขอ้บงัคบัน้ี  และตามระเบียบของสหกรณ์ 

   ขอ้ก าหนดต่างๆเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ หลกัประกนัส าหรับ
เงินกู ้ ล าดบัแห่งการให้เงินกู ้ เงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกู ้ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

   การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาวินิจฉยัเงินกูโ้ดยให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด  แต่จะกูย้มืเงินเกินกวา่เงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองไม่ได ้

   การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเม่ือ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ 

     สมาชิก  สมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงประสงค์จะขอกูเ้งินจากสหกรณ์น้ี  ตอ้ง
เสนอค าขอกูเ้งินตามแบบ  และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
 ข้อ  15  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกูไ้ม่วา่ประเภทใดๆซ่ึงใหแ้ก่สมาชิก  จะใหไ้ดแ้ต่เพื่อการอนั
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขนัการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 
 
 
 

 
3 *ข้อ 13 และ **ขอ้ 14 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 และนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้   

 



 
 ข้อ  16  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจ ากัด 
ดงัต่อไปน้ี 

( 1 )  เงินกูเ้หตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุอนัจ าเป็นรีบด่วน  และมี
ความประสงคข์อกูเ้งินเพื่อส ารองจ่ายในเหตุดงักล่าว  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกูเ้พื่อเหตุนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

( 2 )  เงินกูส้ามญั  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้งินส าหรับใชจ่้ายเงิน  เพื่อการ
อนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้นได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ( 3 )  เงินกู้พิเศษ  เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อ
ส่งเสริมฐานะความมัน่คง  หรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกนั้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกู้ต้อ้งระบุความมุ่งหมายแต่ละอยา่ง
ของเงินกูป้ระเภทน้ี  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์ 
 ข้อ  17  ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทท่ีให้แก่สมาชิก  สมาชิกสมทบ 
และสหกรณ์อ่ืนในอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  18  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลกัประกันตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผูกู้้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ  เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
  ( 1 )  เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 
  ( 2 )  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีให้
เงินกูน้ั้น 
  ( 3 )  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง 
และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ( 4 )  เม่ือคา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถ
ช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้ เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้ผูค้  ้าประกนั
ช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนตามท่ีผูกู้ไ้ดท้ าหนงัสือกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ก็ได ้
 ข้อ  19  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน  ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ตนประสงค์
จะขอโอน  หรือยา้ย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 33 (5)  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  (เวน้แต่กรณียงัคงเป็น
สมาชิกอยูต่ามขอ้ 46) 
 
 
 



 
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

 ข้อ  20  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้น  สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญติัในพระราชบญัญติัสหกรณ์  โดย
ใหค้ านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะไดรั้บ 

การเงิน และการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  21  การบัญชีของสหกรณ์  ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชี ท่ีรับรองทัว่ไป  วนัส้ินปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีให้สหกรณ์จดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ  22  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ิน
ปีทางบญัชี 
 การเสนองบดุล  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
 ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกทุกคน  และให้เปิดเผยไว ้ณ 
ส านกังานของสหกรณ์ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 
 ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
 อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไวท่ี้ส านักงาน
ของสหกรณ์เพือ่ใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 ข้อ  23  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ  ให้จดัสรรเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ  และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ไม่
เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น  ท่ีประชุมอาจจัดสรรได้
ภายใตข้อ้บงัคบัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิกในอตัราไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ตามจ านวนค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคนโดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา 
  ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิกไดช้ าระต่อสหกรณ์ภายในวนัท่ี
เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลงั
วนัท่ีเจ็ดของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลใหต้ั้งแต่เดือนถดัไป 
  ( 2 )  เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกูซ่ึ้งสมาชิก
นั้นๆไดส่้งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี  แต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย
ในปีใด  มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น 
  ( 3 )  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการด าเนินการและพนกังานของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิ 
 



 
  ( 4 )  จ่ายเป็นทุนสะสมไวเ้พื่อด าเนินการอยา่งใดอย่างหน่ึงของสหกรณ์ตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบั 
   ( 4.1 )  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น 
ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัส้ินปีนั้น  จนกว่าจะมีจ านวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดงักล่าว  ทุน
รักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ี  จะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม ( 1 ) 
 
   ( 4 2 )  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ทุน
สาธารณประโยชน์น้ีใหส้หกรณ์สะสมไวส้ าหรับใชจ่้ายเพื่อการศึกษาโดยทัว่ไป  หรือเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์  หรือสาธารณประโยชน์  หรือการกุศลตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
   ( 4.3 )  เป็นทุนเพื่อการจดัตั้งส านกังานหรือกองทุนต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 
  อน่ึง ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4.1) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส าหรับปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแลว้ 
  ( 5 )  ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลืออยู ่(ถา้มี)  ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 

ทุนส ารอง 
 ข้อ  24  ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้ 24 แลว้  บรรดาเงินอุดหนุน 
หรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้แก่สหกรณ์  ถา้ผูย้กให้มิไดร้ะบุว่าให้ใชเ้พื่อการใดโดยเฉพาะ  ก็ให้สมทบเป็นทุน
ส ารองทั้งส้ิน 
 อน่ึง จ านวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้องภายในสามปีบญัชี  ก็
ใหส้มทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
 ข้อ  25  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปัน
กนัไม่ได ้ หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้
 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จดัสรร
ตามขอ้ 23  หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรร  หรือตดัจ านวนให้น้อยลงก็ดี 
ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 ทุนส ารองน้ีจะถอนได้ก็ต่อเม่ือชดเชยการขาดทุน  หรือเพื่อจัดสรรเขา้บัญชีทุนส ารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม  ตามความในบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  
ทะเบียนบญัชี  และเอกสารอ่ืน ๆ 
 ข้อ  26  ทะเบียนและบัญชี  ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิกทะเบียนหุ้น  ทะเบียนอ่ืนๆ  ตลอดจน
สมุดรายงานการประชุม  และบญัชีตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  และตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรใหมี้ขึ้น 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น  ให้สหกรณ์แจ้งการ
เปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานสหกรณ์  ในระหว่างเวลา
ท างาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ 
นอกจากจะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนั้น  และไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการก่อน 
 
 



 
 
 ข้อ 27  กฎหมายและข้อบังคับ  ให้สหกรณ์จดัให้มีพระราชบญัญติัสหกรณ์  และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ซ่ึงคงใช้อยู่กับข้อบังคับ   และระเบียบของสหกรณ์น้ีไว ้ณ  
ส านกังานของสหกรณ์  สมาชิกและผูส้นใจอาจขอตรวจดูไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชี และการตรวจตราควบคุม 
 ข้อ  28  การตรวจสอบบัญชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 การตรวจสอบบัญชีนั้ น  ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองโดยทั่วไป  และตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ  29  การตรวจตราควบคุม  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผูต้รวจการ
สหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่ง 
เป็นหนงัสือให้คณะกรรมการด าเนินการคณะกรรมการอ่ืนๆ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการพนกังาน  และ
สมาชิกของสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน  หรือรายงานการประชุมไดท้ั้งอาจเรียก  และเขา้ร่วมประชุมใหญ่  หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  หรือประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบญัชี  ทะเบียนเอกสาร  และ
ใบส าคญัต่างๆของสหกรณ์ได ้
 ทั้งน้ี  ให้ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรก  อ านวยความสะดวกและช้ีแจงขอ้ความในเร่ือง
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ใหท้ราบตามความประสงค ์
 ข้อ  30  การส่งรายการหรือรายงาน   ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการต่อ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด 
 

หมวดที่  5 
สมาชิก 

 ข้อ  31  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์มีดงัน้ี  คือ 
  (1)  ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์และผูท่ี้มีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูจ้ะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ 
  (2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            *ข้อ  32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผูมี้สัญชาติไทย 
(2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
(5)  เป็นผูมี้สถานภาพดงัต่อไปน้ี 

            (5.1)   เป็นขา้ราชการครู  หรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ
ผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ  หรือพนกังาน  หรือพนกังานราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงปฏิบติังานและรับเงินเดือนอยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดัพงังา  หรือ 
         (5.2)  เป็นสมาชิกคุรุสภา  ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาเอกชนในท้องท่ี
จงัหวดัพงังา  หรือเป็นพนักงาน  หรือเจ้าหน้าท่ีในส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  หรือ 
             (5.3)  เป็นพนักงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั  หรือเป็นพนักงาน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหท่ี์สหกรณ์เป็นผูก่้อตั้ง 

              (6)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
      อน่ึง บุคคลใดท่ีเป็นสมาชิกอยู่ก่อนขอ้บงัคบัน้ีบงัคบัใช้  ให้ด ารงความเป็นสมาชิกอยู่
ต่อไป 

ข้อ  33  สมาชิกสมทบ  คือ  ผูท่ี้ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจภายหลงัจากการ
จดทะเบียนสหกรณ์แลว้ 
          **ข้อ  34  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  จะต้องเป็นผู ้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
  (2) ไม่เป็นผู ้ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ  วิกลจริต  จิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  
  (3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี  ช่ือเสียงดี  นิสัยดีงาม   
  (4) เป็นคู่สมรส  บุตร  หรือบิดามารดาท่ีชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก 
  (5) เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานในสหกรณ์ท่ีขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกตามขอ้บงัคบั 
                        สมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบัเดิมของสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไม่ตามขอ้บงัคับ ขอ้. 34 
แห่งขอ้บังคบัน้ี  ยงัคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้  และมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 
 
 
4 

 
*ขอ้ 32 และ **ขอ้ 34  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 



 
 

ข้อ  35  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้ โดยต้องมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้าหน่วยงานคนหน่ึง
รับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้หน่วยงานก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 ส าหรับสมาชิกสมทบตาม ขอ้  34  ตอ้งใหส้มาชิกตาม ขอ้ 31  สองคนเป็นผูรั้บรอง 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการให้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดไวใ้น ขอ้ 32  หรือ ขอ้ 34  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให้เขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเร่ืองการรับ
สมาชิกเขา้ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เม่ือผูส้มคัรร้องขอ  ก็
ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดจ านวนมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ี  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งสมาชิกท่ีมาประชุม 
 ข้อ 36  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ  จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรก
เขา้ให้แก่สหกรณ์คนละหน่ึงร้อยบาทส าหรับสมาชิกเขา้ใหม่  และคนละสองร้อยบาทส าหรับสมาชิกท่ี
ลาออกแลว้สมคัรเขา้ใหม่  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ข้อ 37  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก 
กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
 สิทธิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิถือหุ้น  ฝากเงิน  ลงทุน  หรือกู้เงินจากสหกรณ์  
ไดรั้บผลประโยชน์จากการถือหุ้น  ฝากเงิน  หรือลงทุน  และสิทธิอ่ืนๆตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของ
สหกรณ์  แต่ไม่มีสิทธิในการนบัช่ือเป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียงในเร่ืองต่างๆ  หรือ
เป็นกรรมการด าเนินการ 
 สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  38  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ียา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน  และประสงค์จะเขา้
ไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็น
สมาชิกได ้ และคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงค์
จะให้โอนเงินค่าหุ้น  และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดเ้ขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็
จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี)  ท่ีสมาชิกนั้ นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  39  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมารับ
ราชการในสังกดัตามขอ้ 32 (3)  หากประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 35  และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 37  ตั้งแต่วนัท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิก  กับได้ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้
สหกรณ์น้ีแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเก่ียวกับหน้ีสินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  40  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  
สัญชาติ  และท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
 



 
การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

             *ข้อ  41  การต้ังผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึง  หรือหลายคนเพื่อให้
เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดซ่ึงตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเม่ือตนตายนั้นมอบ
ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
 ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดท้ าไวแ้ลว้  ก็ตอ้งท าเป็น
หนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนโดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
 เม่ือสมาชิกตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  ดอกเบ้ีย  หรือเงินอ่ืน
ใด  บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  คืนให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ หรือถา้มิไดต้ั้งไวก็้คืน
ให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้ 47 วรรคแรก  และขอ้ 48 
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การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ  42  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกและสมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุ
ใดๆดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3)  วิกลจริต 
  (4)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
  (5)  ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (4) โดยมีความผิด 
  (6)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 ข้อ  43  การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนั
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  และเม่ือ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  และอนุญาตแลว้จึงใหถื้อ
วา่ออกจากสหกรณ์ได ้
 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได ้ และใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 
 ข้อ  44  การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  หรือไม่ถือ
หุน้คร้ังแรกตามขอ้ 37 
  (2)  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั  หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด  ทั้งน้ี  
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3)  น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
  (4)  ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูท่ี้เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
*ขอ้ 41  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากัด  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



 
  (5)  คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงิน  หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
  (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์  เม่ือสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  
หรือเม่ือจะก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้  ้าประกนั  หรือเม่ือมีความผูกพนัใน
หน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 
  (7)  จงใจฝ่าฝืนขอ้บังคบั  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ์  หรือประพฤติการใดๆ  
อนัเป็นเหตุใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต์่อสหกรณ์ไม่วา่โดยประการใดๆ 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆดงักล่าวขา้งตน้น้ี  
และไดล้งมติใหส้มาชิกออก  โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีอยู่
ในท่ีประชุมแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ทราบใหอ้อก  ค าวินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ใหเ้ป็นส้ินสุด 
 ข้อ  45  การตัดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตดัช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน 
 ข้อ  46  สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ   หรืองานประจ า  โดยไม่มีความผิด  
สมาชิกท่ีโอน  หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 33  โดยไม่มีความผิด  เวน้แต่ออก
เพราะตาย  หรือวิกลจริต  หรือตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย  ถา้มิไดอ้อกจากสหกรณ์ดว้ย  ก็ให้ถือว่าคง
เป็นสมาชิกอยู่  โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้  สมาชิกเช่นว่านั้น  อาจได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ไดต้ามระเบียบวา่ดว้ยเงินกูข้องสหกรณ์ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 
 ข้อ  47  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 42 (1), (2), (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนคา้ง
จ่ายท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิไดรั้บ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น  ผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้ น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลงัจากวนัส้ินปีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้นดว้ย  ในเม่ือท่ีประชุมใหญ่
ไดมี้มติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่ละเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณ์
จะจา่ยคืนใหต้ามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการรับฝากเงินในขอ้บงัคบัน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 
 ถา้ในปีใดจ านวนค่าหุน้ท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัตน้ปีนั้น  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโ้อน  หรือยา้ย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้ 32 (4)  โดยไม่มี
ความผิดนั้น  คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 42 (4)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงิน
ปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้ นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 42 (5), (6) นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปัน
ผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร  
โดยไม่มีเงินปันผล  หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ประจ าปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลงัวนัส้ินปี  โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลงัท่ีประชุมใหญ่  ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรับฝากเงินใน
ขอ้บงัคบัน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 



 
 ข้อ  48  การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดงักล่าวใน
ขอ้ 47 นั้น  สหกรณ์มีอ านาจหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ์ 
 ข้อ  49  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกตอ้งรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ จ ากดั  เพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 
 

หมวดที่  6 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ  50  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยปีละคร้ัง  
ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนั  นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  51  การประชุมใหญ่วิสามัญ  เม่ือมีเหตุอนัสมควร  คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  หรือใน
กรณีท่ีสหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้  ตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญั
โดยมิชกัชา้  แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อย
คน  หรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อย
กว่าห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอเพื่อการใดการหน่ึงต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียก
ประชุมใหญวิ่สามญัเม่ือใดก็ได ้
 ในกรณีท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผูร้้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญั  ให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอ 
 ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควรก็ได ้
             *ข้อ  52  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ให้ประชุมโดยสมาชิก  และการประชุมใหญ่วิสามญั  
ใหป้ระชุมโดยผูแ้ทนสมาชิก   
            **ข้อ  53  การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก   
  (1)  สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนสมาชิก 
  (2)  ให้มีผูแ้ทนสมาชิกในทุกหน่วยงาน  หรือสถานศึกษาโดยถืออัตราส่วนจ านวน
สมาชิกยี่สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวถึงสิบเอ็ดคนให้มีผูแ้ทนสมาชิก
เพิ่มไดอี้กหน่ึงคน  หน่วยงานหรือสถานศึกษาใดมีสมาชิกไม่ถึงยีสิ่บคน  ใหมี้ผูแ้ทนสมาชิกไดห้น่ึงคน   
  อน่ึง จ านวนผูแ้ทนสมาชิกในสหกรณ์ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน 
  (3)  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ  ให้กระท าในท่ีประชุมสมาชิกของหน่วยงาน  
หรือสถานศึกษานั้นๆ  โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน  หรือสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัให้มีการประชุม  เพื่อเลือกตั้ง
ผูแ้ทนสมาชิก  ให้กระท าก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์  และแจง้รายช่ือผูแ้ทนสมาชิก
เป็นหนงัสือถึงสหกรณ์โดยมิชกัชา้ 
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*ขอ้ 52  และ ** ขอ้ 53  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



 
  (4) ผูแ้ทนสมาชิกบ านาญให้แบ่งตามสังกัดอ าเภอจ านวน 8 อ าเภอ  โดยถืออตัราส่วน
จ านวนสมาชิกบ านาญยี่สิบคนต่อผูแ้ทนสมาชิกหน่ึงคน  ถา้เศษของอตัราส่วนดงักล่าวถึงสิบเอ็ดคน  ให้มี
ผูแ้ทนสมาชิกในเขตอ าเภอนั้นเพิ่มได้อีกหน่ึงคน  อ าเภอใดมีสมาชิกบ านาญไม่ถึงยี่สิบคน  ให้มีผูแ้ทน
สมาชิกในอ าเภอนั้นไดห้น่ึงคน  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกบ านาญน้ี  ให้กระท าในท่ีประชุมท่ีสหกรณ์ได้
จดัใหมี้ขึ้นในวนัเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด   
  ( 5 ) ใหผู้แ้ทนสมาชิกอยูใ่นต าแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้ยงัไม่มีการ
เลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่  ก็ใหผู้แ้ทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปพลางก่อน 
 ข้อ  54  การพ้นจากต าแหน่ง  ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  ( 1 )  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกใหม่ 
  ( 2 )  ลาออกโดยยืน่ใบลาออกต่อหวัหนา้หน่วยงาน  หรือสถานศึกษา 
  ( 3 )  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  ( 4 )  ท่ีประชุมสมาชิกของหน่วยงาน  หรือสถานศึกษาซ่ึงตนสังกดัลงมติถอดถอน 
  ( 5 )  ยา้ย  โอน  หรือ  ไปช่วยราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืน 
 ข้อ  55  ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ผูแ้ทนสมาชิกพน้จากต าแหน่ง
ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ  ก็ให้ท่ีประชุมสมาชิกของหน่วยงาน  หรือสถานศึกษาด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทน
สมาชิก  ให้ครบตามจ านวนท่ีว่างลง  และให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้น
ชอบจะอยูไ่ด ้
 ข้อ  56  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจง้วนั  เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าเจ็ดวนั  แต่ถา้การประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจง้ล่วงหน้าไดต้ามสมควร  ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ี
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจง้ให้สมาชิก 
หรือผูแ้ทนสมาชิกทราบดว้ย 
 ข้อ  57  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่
โดยผูแ้ทนสมาชิก  ตอ้งมีผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในการประชุมใหญ่สมาชิก  หรือผูแ้ทนสมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
 ข้อ  58   อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่าง
ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  รับทราบเร่ืองสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิก 
และวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัร  ซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
  (2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  (3)  พิจารณาอนุมติังบดุลและจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
  (4)  รับทราบรายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการหรือ
กรรมการอ่ืนๆ  และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 



 
  (6)  พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืม  หรือค ้าประกนั  และจะตอ้งจ ากดัอยู่ใน
วงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
  (7)  รับทราบแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงาน 
  (8)  พิจารณาแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบั 
  (9)  รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือ 
ชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
  (10)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์  หรือผูต้รวจการสหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
  (11)  พิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
  (12)  พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพกั  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ
ด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืนๆ  ท่ีปรึกษา  และท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  (13)  ด าเนินการอย่างอ่ืนบรรดาท่ี เก่ียวกับ   ห รือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

*ข้อ  58/1  การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์  ในการประชุมใหญ่  นอกจากแจง้ให้ท่ี
ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแลว้  สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ านาจในการจดัการ  และท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดงักล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 
 (2)  ขอ้มูลการถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี  การถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษ
ของสหกรณ์ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางป้องกนัไม่ให้ถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษ  ถูก
ด าเนินคดี  ถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
 (3)  รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่มีมติใหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก 

(4)  รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด  
หมวดที่  7 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  59  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย
ประธานกรรมการด าเนินการคนหน่ึง  และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์   
          **ข้อ  59/1  กรรมการผู้มีคุณวุฒิ  สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิดา้นการเงิน  การบญัชี 
การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์  หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรในดา้นดงักล่าวหรือดา้นอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
   สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิหรือผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ย
สามคน 
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*ขอ้ 58/1 และ ** ขอ้ 59/1  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
 
 ข้อ  60  ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมลีักษณะดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่กรรมการ 

(1)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการองค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 (3)  เคยถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
 (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 (5)  เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (6)  เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 (7)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั  หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลผูใ้ห้บริการทางการเงินสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ านาจในการจดัการ
หรือท่ีปรึกษาของผูใ้ห้บริการทางการเงิน  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานดงักล่าว  เวน้แต่จะพน้
ระยะเวลาท่ีก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดงักล่าวแลว้  หรือไดรั้บการยกเวน้จากหน่วยงานก ากบัดูแลแลว้แต่
กรณี 
 (8)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆท่ีผิดกฎหมาย  หรือท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือฉอ้โกงประชาชน 
 (9)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (10)  เป็นกรรมการสหกรณ์  ผู ้จัดการสหกรณ์  หรือท่ีปรึกษาของสหกรณ์อ่ืน  เว้นแต่เป็น
กรรมการของชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิกอยูไ่ดอี้กไม่เกินหน่ึงแห่ง 

(11)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี  หรือเป็น
ผูจ้ดัการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี  แลว้แต่กรณี 
 (12)  ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีกับสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียใน
ระยะเวลาสองปีบญัชี  ก่อนวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 (13)  ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบ้ียเกินกว่าเก้าสิบวนักับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท
ขอ้มูลเครดิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 (14)  ผู ้ซ่ึงเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าในสหกรณ์  ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
8 

 
* ขอ้ 60  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
 ข้อ  61  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
  (ก)  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
   (2)  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
น้ี 
   (4)  ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ข)  รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1)  ปฏิบติัการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เม่ือประธานกรรมการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
   (2)  ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให ้
   (3)  ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (ค)  เลขานุการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1)  จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกคร้ัง 
   (2)  ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่
เสมอ  แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
   (3)  ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  ภายใต้
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
 
  (ง)  เหรัญญิก  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1)  ควบคุมดูแล  ตรวจสอบการรับจ่าย  และเก็บรักษาเงิน  และทรัพยสิ์นของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
   (2)  ด าเนินการอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้  ภายใต้ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
 ข้อ  62  การด าเนินการสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผูด้  าเนินกิจการ  และ
เป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบับุคคลภายนอก  เพื่อการน้ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จะ
มอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง  หรือหลายคน  หรือผูจ้ดัการท าการแทนก็ได ้
 ข้อ  63  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้งให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง  เป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด  
โดยวิธีจบัฉลาก  และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้  แต่ตอ้งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกนั 



 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ท่ีด ารงต าแหน่งครบสองวาระติดต่อกนั  จะตอ้งเวน้วรรคการด ารง
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์หน่ึงรอบการเลือกตั้งปกติ  เม่ือมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 ในกรณีครบวาระแล้วยงัไม่มีการเลือกตั้ง  ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 
 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งท่ีว่างลง  ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ท่ีไดรั้บเลือกตั้งด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน 
 ทั้งน้ีกรรมการด าเนินการสหกรณ์เม่ือพน้จากต าแหน่งแลว้  ห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์  หรือท่ีปรึกษาสหกรณ์  
 ข้อ  64  การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  ถึงคราวออกตามวาระ 
  ( 2 )  ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  ( 3 )  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  ( 4 )  เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
  ( 5 )  ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
  ( 6 )  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 
  ( 7 )  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 
 ข้อ  65  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ  เวน้แต่เพราะเหตุตาม ขอ้ 64 (7)  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงอยู่ด าเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง  แต่
ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองคป์ระชุม  กรรมการด าเนินการท่ีด ารง
ต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใดๆไม่ได ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน
นั้น  เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  และยงั
มิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ งใหม่  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการ
ด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหนา้ท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่าง  ให้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีอยูไ่ด ้
 ข้อ  66  การประชุม และองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ 
แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
 ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการด าเนินการได ้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
และเร่ืองท่ีส าคัญอ่ืนๆของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และ  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 
 
 



 
              *ข้อ  67  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั  และตามมติของท่ีประชุมใหญ่  กบัทั้งในทาง
อนัจะท าใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบติัการต่างๆตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ 
 (2)  พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก  การกูย้ืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝาก  หรือลงทุน
เงินของสหกรณ์ 
 (3)  ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่  และเสนองบดุลกับรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  (4)  เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานสหกรณ์ต่อ
ท่ีประชุมใหญอ่นุมติั 
 (6)  เสนอก าหนดค่าเบ้ียประชุม  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าท่ีพกัของกรรมการด าเนินการ  
คณะกรรมการอ่ืนๆ  และผูต้รวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 (7)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ งหรือจ้าง  และก าหนดค่าตอบแทนของผู ้จัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 
 (8)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
 (9)  ก าหนดระเบียบต่างๆของสหกรณ์ 
      (10)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  และบรรดา
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 

(11)  พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
(12)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ

คณะท างานต่างๆตามความจ าเป็น  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์   และก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆอยา่งเหมาะสม  

(13)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์  
หรือผูต้รวจการสหกรณ์  หรือผูส้อบบญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14)  พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  พนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  ตลอดจนสอด
ส่งดูแลทัว่ไป  เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอ่ืนๆ  หรือผูต้รวจสอบ
กิจการ  หรือความเห็นของผูจ้ดัการ  หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

(16)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

(17)  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือ
มอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(18)  พิจารณาด าเนินการต่างๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
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*ขอ้ 67  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากัด  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
 
(19)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงใน

การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์  ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็น
สมาชิก  ทั้งน้ีตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว ้

(20)  พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

(21)  จดัให้มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมของกรรมการ  ผูจ้ัดการ  ผูมี้อ านาจในการจดัการ  ท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์  และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของสหกรณ์ 

(22)  จดัให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆของสหกรณ์  โดยอย่างน้อย
จะตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นสินเช่ือการลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบติัการ  รวมทั้งจัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ 
 (23)  ก ากับดูแลฝ่ายจดัการให้จดัการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และด าเนินกิจการ          
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 (24)  จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (25)  ก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการรายงานเร่ืองท่ีส าคญัของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการน าเสนอขอ้มูลและขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้นเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบติัตาม
อ านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 (26)  ก ากบัดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัท าและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของสหกรณ์  โดยตอ้งเปิดเผยให้สมาชิกไดรั้บทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 (27)  ก ากบัดูแลสหกรณ์ให้มีการจดัส่งขอ้มูลและรายงานต่างๆตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (28)  ปฏิบัติตามและก ากับดูแลสหกรณ์ให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ 
ขอบเขตแห่งการด าเนินกิจการท่ีจะพึงด าเนินการไดข้องสหกรณ์  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และมติท่ีประชุม
ใหญ่  ทั้งน้ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ  68  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์  กระท าการหรืองดเวน้กระท าการในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน  หรือกระท าการโดยปราศจาก
อ านาจ  จนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  หรือสหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกับ
การเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน  ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



            *ข้อ  68/1  ขัดกันของผลประโยชน์  เพื่อป้องกนัการขดักนัของผลประโยชน์ในการด าเนินงานของ
สหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการถือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  การให้สินเช่ือหรือให้กูแ้ก่กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  ตอ้งไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดพิเศษ       
และต้องไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเช่ือหรือให้กู้กับ
สมาชิกอ่ืน 

(2)  การท าธุรกรรมกบักรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ านาจในการจดัการ  ท่ีปรึกษาของสหกรณ์  หรือ
ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดพิเศษ  และต้องไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

(3)  การจ่ายเงิน  ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ผูจ้ดัการ 
ผูมี้อ านาจในการจดัการ  ท่ีปรึกษาของสหกรณ์  หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น  
การจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาท่ีพึงจ่ายตามปกติ 
 (4)  การขาย  ให้  หรือให้เช่าทรัพยสิ์นใดๆแก่กรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ านาจในการจดัการ  ท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์  หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  และการรับซ้ือ  หรือเช่าทรัพยสิ์นใดๆจากบุคคล
ดังกล่าวหรือผู ้ซ่ึงเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องเป็นการด าเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้ น           
โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้ นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของ
ทรัพยสิ์นนั้น  แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า  โดยสหกรณ์ตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อน
ด าเนินการดงักล่าว 
 (5)  การพิจารณาใหสิ้นเช่ือหรือใหกู้แ้ก่กรรมการซ่ึงเป็นสมาชิก  หา้มกรรมการซ่ึงขอสินเช่ือหรือ
กูเ้งินและผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบักรรมการซ่ึงขอสินเช่ือหรือกูเ้งินเขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
 (6)  การพิจารณาให้สินเช่ือหรือให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน  ห้ามกรรมการซ่ึงป็นผูซ่ึ้งเก่ียวข้องกับ
สหกรณ์ท่ีขอสินเช่ือหรือขอกูเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 
10 

คณะกรรมการอ านวยการ 
      ข้อ  69  คณะกรรมการอ านวยการ  ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการเหรัญญิก  และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ง
กรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  แต่เม่ือรวมกบักรรมการโดยต าแหน่งแลว้  ตอ้งมีจ านวนไม่
เกินเจ็ดคน 
 ให้ประธานกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นประธาน  และเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการ  ตามล าดบั 
 คณะกรรมการอ านวยการ  ให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอ านวยการนั้น 
 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามวาระท่ีมีกิจธุระ  แต่ตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการ
อ านวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบ 

 
*ขอ้ 68/1  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 



 
 
 ข้อ  70  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายและตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่ง
สหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก  หรือการเก็บรักษา
เงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพร้อมท่ีจะน ามาใหต้รวจสอบไดท้นัที 
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขบริหารงานของ
สหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล  รวมทั้ งบัญชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี 
แสดงผลด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ ่
  (6)  พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 
  (7)  จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
  (8)  ท านิติกรรมต่างๆเก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินงานมอบหมาย 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 
 ข้อ  71  คณะกรรมการเงินกู้   ให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ งคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์จ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการเงินกู้  โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและ
เลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลา
ของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
 
 ให้คณะกรรมการกูเ้งินประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงินกูห้รือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการเงินกูท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของกรรมการเงินกู้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุม
คราวถดัไป 
 ข้อ  72  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
อนุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
  (2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์  
และเม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ก็ตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัการแกไ้ขใหก้ลบัคืนดี 
 



 
  (3)  ดูแลการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
  (4)  สอบสวนเบ้ืองตน้ให้ไดข้อ้ความจริงในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ช าระหน้ีเงินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผอ่นผนัหรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการศึกษา 
 ข้อ  73  คณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการไม่เกินห้าคน
เป็นคณะกรรมการศึกษา  โดยให้มีต าแหน่งประธานคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้ นเป็น
กรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง
กรรมการศึกษานั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละคร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถดัไป 
 ข้อ  74  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา  ให้คณะกรรมการศึกษามีอ านาจและหน้าท่ีด าเนิน
กิจการตามข้อบังคับตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  มติ  และค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี  
  (1)  ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผูท่ี้สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และ
การบริหารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกไดท้ราบถึงผลงานของสหกรณ์ท่ีได้
ด าเนินงานไป 
  (3)  ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
  (4)  ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพยแ์ละการใชจ่้ายเงินอย่างรอบคอบ  
ตลอดจนวิชาการต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
 
  (5)  ศึกษาและติดตามข่าวคราวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้ง
ในและนอกประเทศ  เพื่อน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะอนุกรรมกรรมการบริหารความเส่ียง 
*ข้อ  74/1  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ

ด าเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวนเจ็ดคน  โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคน
หน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ งบุคคลภายนอกท่ี เป็นผู ้ทรงคุณ วุฒิ เป็น ท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า      
ก่ึงหน่ึงของจ านวนอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม   

ขอ้วินิจฉัยทั้ งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ     
ในการประชุมคราวถดัไปทราบและพิจารณา 

**ข้อ  74/2  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง  ให้คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงมีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ศึกษา  วิเคราะห์  และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา  โดยครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ  เช่น  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ  การลงทุน  
สภาพคล่อง  ปฏิบติัการและดา้นอ่ืนๆ  ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมติั 

(2)  มีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(3)  ประเมินผล  ติดตาม  ก ากบัดูแล  และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกบัการบริหาร      
ความเส่ียงเพื่อใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  (4)  รายงานแผนด าเนินงานท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข  ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนัยส าคญัให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(5)  ก ากบัดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 
(6)  รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการด าเนินการและต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบโดยแสดง

รายละเอียดในรายงานประจ าปี 
(7)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
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*ข้อ 74/1 และ**ขอ้ 74/2  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
คณะอนุกรรมการการลงทุน 

*ข้อ  74/3  คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจ านวน 7 คน  และตอ้งไม่มีกรรมการด าเนินการท่ีเป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงเป็นอนุกรรมการดว้ย  โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคน
หน่ึง  นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้ งบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการได ้

คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  หรือมีการประชุมกนัเดือนละ    
หน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธานอนุกรรมการการลงทุน  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน  ตอ้งมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนอนุกรรมการการลงทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม   

ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
คราวถดัไปทราบและพิจารณา 

**ข้อ  74/4  อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมี
อ านาจและหน้าท่ีด าเนินการตามกฎหมาย  ขอ้บังคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึง  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
 (1)  ศึกษา  วิเคราะห์   และก าหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจ าปีให้
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงโดยรวม  และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อ
เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 
 (2)  พิ จารณ าอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบ เขต ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 (3)   ประเมิน  ติดตาม  และก ากบัดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน  และจดัให้มีการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม 
 (4)  ก ากบัดูแลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกบัการลงทุน 
 (5)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบติังานใหท่ี้ประชุมใหญท่ราบในรายงานประจ าปี 

(6)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
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* ขอ้ 74/3 และ ** ขอ้ 74/4  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

 



 
 
 

ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ  75  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมดว้ย  ก็ให้ท่ีประชุม
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษา  ใหป้ระธานคณะกรรมการนั้นๆเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานคณะกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราว
นั้น 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ  76  การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการอ่ืนๆ 
ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 
สุดแต่กรณีไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
 ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉยันั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้น  จะออกเสียงในเร่ือง
นั้นไม่ได ้
 ข้อ  77  การวินิจฉัยปัญหา  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวินิจฉัยปัญหา
ต่างๆในท่ีประชุมใหญ่  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆให้ถือ
คะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ี  ให้ถือเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 
  (1)  การแกไ้ข เพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
  (2)  การเลิกสหกรณ์ 
  (3)  การควบสหกรณ์ 
  (4)  การแยกสหกรณ์ 
  (5)  การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชเ้สียง ไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก 
หรือผูแ้ทนสมาชิก ซ่ึงมาประชุม 
 

รายงานการประชุม 
 ข้อ  78  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ
การประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆนั้น  ตอ้งจดัให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณา
วินิจฉัยทั้ งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม  และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการ  หรือ
กรรมการอ่ืนๆแลว้แต่กรณีอีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นๆลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่  8 
ผู้จัดการและพนักงานอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ  79  การจ้าง  การแต่งตั้ ง  การด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ จัดการ   
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความรู้ความสามารถ  และ
ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการ  ในการจา้งผูจ้ดัการ  สหกรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็น
หลกัฐาน  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้หลกัประกนัอนัสมควร 
 การด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ  ให้สหกรณ์จา้งผูจ้ดัการสหกรณ์โดยมีก าหนดระยะเวลาคราวละส่ีปี   
เม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกก็ได ้
 ในการแต่งตั้งหรือจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งให้ผูจ้ดัการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงัก าหนด
ไวใ้น ขอ้ 81 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกบัการคดัเลือก  หรือสอบ
คดัเลือก  การแต่งตั้งหรือจา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน  การใหส้วสัดิการ  และการพน้จากต าแหน่ง 
 การพน้จากต าแหน่ง  ผูจ้ดัการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
  (3)  ครบวาระ 
  (4)  อายคุรบ 60 ปี บริบูรณ์ 
  (5)  ขาดคุณสมบติั ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 90 (5) 
 อน่ึง  ความในขอ้น้ีท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัเดิม  ไม่มีผลบงัคบัใชก้บัผูจ้ดัการซ่ึงด ารงต าแหน่ง
อยูก่่อนประกาศใชข้อ้บงัคบัฉบบัน้ี 
 ข้อ  80  ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ี์
กระท าโดยทุจริต 
  (2)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (3)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งผูจ้ัดการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 

(4)  เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการ  หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการหรือผูจ้ดัการ 
  (5)  เป็นกรรมการหรือผูจ้ดัการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกโดยนายทะเบียนสหกรณ์  ตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  (6)  เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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*ขอ้ 80  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากัด  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
 

  (7)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือ
หน่วยงานก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการทางการเงินสั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ านาจในการ
จดัการหรือท่ีปรึกษาของผูใ้ห้บริการทางการเงิน  ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานดงักล่าว  เวน้
แต่จะพน้ระยะเวลาท่ีก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดงักล่าวแลว้  หรือไดรั้บการยกเวน้จากหน่วยงานก ากับ
ดูแลแลว้แต่กรณี 
  (8)  มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆท่ีผิดกฎหมาย  
หรือท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือฉอ้โกงประชาชน 
  (9)  เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (10)  เป็นกรรมการสหกรณ์  ผูจ้ดัการสหกรณ์  หรือท่ีปรึกษาของสหกรณ์ อ่ืน  เวน้แต่
เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิกอยูไ่ดอี้กไม่เกินหน่ึงแห่ง 
  (11)  เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปี   
หรือเป็นผูจ้ดัการสหกรณ์ซ่ึงพน้จากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหน่ึงปีแลว้แต่กรณี 
  (12)  ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีกบัสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิกไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ีย 
ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีก่อนวนัท่ีท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 
  (13)  ผิดนัดช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่าเกา้สิบวนักบันิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของ
บริษทัขอ้มูลเครดิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวนัท่ีท า
สัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการหรือในขณะท่ีด ารงต าแหน่งนั้น 
 ข้อ  81  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการทัว่ไปและ
รับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้
เป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กับเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน  แจง้ยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้นและชกั
จูงการถือหุน้ในสหกรณ์ 
  (3)  รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และชกัจูงการฝากเงินในสหกรณ์ 
  (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดท าเอกสารเก่ียวกับเงินกู้  และ
ด าเนินการอ่ืนๆเก่ียวกบัเร่ืองการใหเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้  

 (5)  การจดัท ารายละเอียดเงินค่าหุ้น  และเงินให้กูแ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคลทุก
ระยะหกเดือน พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 
  (6)  พิจารณาจัดจ้างพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดใน
ระเบียบรวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาพนกังานและลูกจา้งของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของพนักงานและลูกจา้งเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
และเรียบร้อย 

(7)  เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือมีใบส าคญัโดยครบถว้น 
รับผิดชอบในการรับจ่ายทั้ งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องรวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ 
เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 



  (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  (9)  ติดต่ อประสานงานกับ เลขานุการในการนัด เรียกประชุมให ญ่   ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ 
  (10)  รับผิดชอบจดัท างบดุลรวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน  และรายงานการประชุมประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  (11)  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ  เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้นมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
  (12)  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ์ 
  (13)  รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่างๆของสหกรณ์ให้
อยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั 
  (14)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือน ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (15)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาท่ี
ทางราชการก าหนด 
  (16)  ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะกรรมการอ่ืนๆของ
สหกรณ์มอบให ้ หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยดี 
 ข้อ  82  การแต่งต้ังผู้ รักษาการแทนผู้ จัดการ  ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลงและยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้
ผูใ้ดด ารงต าแหน่งแทน  หรือผูจ้ัดการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ให้รองผูจ้ดัการ
หรือผูช่้วยผูจ้ัดการ  หรือพนักงานอ่ืนของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว ้ เป็นผู ้
รักษาการแทน 
 ข้อ  83  การเปลี่ยนผู้ จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน  กบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
สหกรณ์  ตลอดจนจดัท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 ข้อ  84  พนักงานอ่ืน  นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแล้ว  สหกรณ์อาจจดัจ้างและแต่งตั้งพนักงาน
อ่ืนๆตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ที่ปรึกษา 
 ข้อ  85  ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา  และหรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ
ได้  เพื่อให้ความเห็นและแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์  ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
 

การสอบบัญชี 
 ข้อ  86  ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ังผู้สอบบัญชี  เพื่อตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์  การสอบ
บญัชีนั้นใหป้ฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 
 
 
 
 

 



 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

             *ข้อ  87  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อาจเลือกตั้ ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  และเป็นผูมี้คุณวุฒิความรู้ความสามารถ
ในด้านการเงิน  การบญัชี  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสหกรณ์  ให้เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี   

สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกท่ีจะได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ให้เป็น
ผู ้ตรวจสอบกิจการ  จะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์
เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการไดจ้ านวนสามคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล  
จ านวน  คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม  วิธีการรับสมคัร  และการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการ  ตลอดจนอ านาจหน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์
ก าหนด     

คณะผู ้ตรวจสอบกิจการต้องมีอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู ้มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี         
ดา้นการเงิน  การบญัชี  การบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ให้มีประธานคณะหน่ึงคน  มีหน้าท่ีควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ   และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 

สหกรณ์อาจก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการเป็นการส ารองไวก็้ได ้        
ให้ผูต้รวจสอบกิจการท่ีเลือกตั้งเป็นการส ารองมีสิทธิและหน้าท่ีในฐานะผูต้รวจสอบกิจการทนัทีท่ีผูต้รวจ
สอบกิจการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุ ท่ีขาด
คุณสมบติัตามขอ้น้ี  หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม ขอ้ 87/1  หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการตาม ขอ้ 87/2 

ให้สหกรณ์ก าหนดเร่ืองการเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไวใ้นระเบียบวาระ         
การประชุมใหญ่  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมติค่าตอบแทน
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

**ข้อ  87/1  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผูส้อบบัญชี  หรือผูช่้วยผูส้อบบญัชี  หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น 
  (2)  เป็นกรรมการของสหกรณ์  เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีบญัชีของสหกรณ์ 
  (3)  เป็นผู ้จัดการหรือพนักงานสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน  หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือพนกังานสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
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*ขอ้ 87 และ **ขอ้ 87/1  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากดั  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 



 
(4)  เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดาของกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ  หรือพนกังานสหกรณ์ 
(5)  เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(6)  เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่โทษส าหรับความผิดท่ี

ไดก้ระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(7)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  หรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(8)  เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ  หรือมีค าวินิจฉัยเป็น

ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบ

กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(10)  เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(11)  เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
(12)  เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตหรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
(13)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 
(14)  เป็นผูผ้ิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปี

บญัชีถึงวนัสรรหาผูต้รวจสอบกิจการ  และตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ในระยะเวลา
สองปีทางบญัชีของสหกรณ์ถึงวนัสรรหาผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์   

(15)  เป็นผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน  หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
             *ข้อ  87/2  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเม่ือ 
  (1)  พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(2)  ตาย 
(3)  ลาออก 
(4)  ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
 (5)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
            **ข้อ  88  การด ารงต าแหน่งผู้ ตรวจสอบกิจการ   ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีทางบญัชีของสหกรณ์  ถา้เม่ือครบก าหนดแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคน
ใหม่  ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อน  จนกวา่ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการคนใหม่  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ า 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่อีกได ้    
แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
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*ขอ้ 87/2 และ ** ขอ้ 88  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากัด  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้ก าหนดระเบียบ

วาระการประชุมใหญ่เพื่ อเลือกตั้ งผู ้ตรวจสอบกิจการใหม่ในคราวประชุมใหญ่คร้ังแรกหลังจากผู ้
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  และให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของผูม้า
แทนต่อเน่ืองจากผูท่ี้ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ให้การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนงัสือลาออก 

กรณีผูต้รวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  แต่สหกรณ์ยงัไม่
สามารถจดัประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย  ให้ผูต้รวจสอบกิจการยงัมีหน้าท่ีต้องน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่  หน้าท่ีของผูต้รวจสอบกิจการจะส้ินสุดลงไดเ้ม่ือไดเ้สนอรายงานผล
การตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่แลว้ 
 *ข้อ  89  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  คณะผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  และดา้นปฏิบติัการในการ
ด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

(1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการ ท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เพื่อให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(3)  สอบทานระบบปฏิบติังานของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  ขอ้บังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการท่ีก ากับดูแลก าหนดให้      
ตอ้งปฏิบติั 

(4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของสหกรณ์  วิเคราะห์และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพื่อให้ การใช้ทรัพย์สินเป็นไป         
อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

(5)  ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงิน        
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกตอ้ง  และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ค าแนะน าแนว
ปฏิบติัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ตรวจสอบการจดัท ารายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินครบถว้น
และไดเ้ปิดเผยให้สมาชิกไดรั้บทราบเป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งไดมี้การจดัส่งขอ้มูลรายงานทางการเงิน
ตามแบบและรายการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(6)  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร     
ความเส่ียง  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายและการวางกลยทุธ์การบริหาร
ความเส่ียง  เช่น  ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ  ความเส่ียงดา้นการลงทุน  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  ความเส่ียง
ดา้นการปฏิบติัการ  เป็นตน้  เพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
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*ขอ้ 89  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 โดยมติท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงัง จ ากัด  วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
ไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้  ตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

 



 
(7)  ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการให้สินเช่ือประเภทต่างๆของ

สหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือท่ีวางไว ้ สามารถประเมิน  ติดตามและดูแลความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และ
ระบบปฏิบติัการเป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

(8)  ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการก าหนดนโยบายดา้นการลงทุน 
การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายท่ีก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และได้
ด าเนินการภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง 

(9)  ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายหรือแผนงานใน
การควบคุมหรือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 (10)  ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือจากส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ี
ก ากบัดูแลสหกรณ์  และจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีแจง้ขอ้สังเกตหรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขแลว้ 
 (11)  ผูต้รวจสอบกิจการมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสรุป   
ผลการตรวจสอบ  รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์โดยใหเ้สนอผลการตรวจสอบกิจการดงัต่อไปน้ี 
 (11.1)  รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือนให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมประจ าเดือน 
 (11.2)  รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีใหเ้สนอต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (11.3)  รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบติัไม่เป็นไม่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติท่ีประชุม  หรือ
ค าสั่งของสหกรณ์ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผูต้รวจสอบกิจการแจง้ผล
การตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทนัที  และให้จดัส่งส าเนารายงานต่อส านกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์และส านกังานสหกรณ์จงัหวดั  
 (12)  ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง  ขอ้สังเกต  และให้รายงานผลการติดตาม  การ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง  ขอ้สังเกตของสหกรณ์ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 
 (13)  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที่  9 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  90  ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบต่างๆ  
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งขอ้บงัคบัน้ี  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์  รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
  (1)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก 
  (2)  ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้
  (3)  ระเบียบวา่ดว้ยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
  (4)  ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  (5)  ระเบียบวา่ดว้ยพนกังานและลูกจา้ง 
  (6)  ระเบียบวา่ดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  (7)  ระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  (8)  ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
  (9)  ระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 
  (10)  ระเบียบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวก 
และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบในขอ้ ( 1 )  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้
บงัคบัได้  และ ( 8 )  ( 9 )  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่เสียก่อนจึงจะใช้บงัคบัได ้ ส่วน
ระเบียบอ่ืน  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบก าหนดใช้แลว้  ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
 ข้อ  91  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของสหกรณ์ถูกยกัยอก  หรือ
เสียหายโดยประการใดๆก็ดี  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกูต้าม ขอ้ 18 ( 2 )  แต่ถา้มิไดรั้บช าระตาม
เรียกก็ดี  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกขก์ล่าวโทษ  หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 
 ข้อ  92  การตีความในข้อบังคับ  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบั  ให้สหกรณ์ขอ
ค าวินิจฉยัจากนายทะเบียนสหกรณ์  และใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 
 ข้อ  93  การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมา
ประชุม  และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  
การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นจึงเป็นอนัสมบูรณ์ 
 ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดยการเปล่ียนช่ือสหกรณ์  ให้สหกรณ์คืนใบส าคญัจด
ทะเบียน  และใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ออกใบส าคญัรับจดทะเบียนการเปล่ียนช่ือใหแ้ก่สหกรณ์ดว้ย 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  และการเปล่ียนช่ือของสหกรณ์นั้น  ยอ่มไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ 
หรือความรับผิดใดๆของสหกรณ์ 
 การเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั  จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือ
ไดแ้จง้ขอ้ความท่ีเสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือแจง้
นดัประชุม 



 ข้อ  94  การจ าหน่ายสินทรัพย์เม่ือสหกรณ์ต้องเลิก  เม่ือสหกรณ์ต้องเลิก  และได้จดัการช าระ
บญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดจนทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
และช าระหน้ีสินอ่ืนๆของสหกรณ์เสร็จส้ินแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพยสิ์นเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผูช้  าระ
บญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ 
  (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วแต่ต้องไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติส าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
  (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 23 (2) 
  เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไร
สุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้นระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 23 (4), (4.1) 
ในปีนั้น 
  ถ้ายงัมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ่  หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในกรณีไม่อาจ
เรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัช าระบญัชีเสร็จ 
 ข้อ  95  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้  ให้สหกรณ์น าบทบญัญติัท่ีก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วน
หน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ  96  นับแต่วันที่ข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใช ้ ใหด้ ารง

ต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีถือใช้  และไม่ขดักบัขอ้บงัคบัน้ี  ให้ถือใช้

ระเบียบนั้นไปก่อนจนกวา่สหกรณ์จะไดก้ าหนดระเบียบขึ้นถือใชใ้หม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  
ได้ลงมติให้เปล่ียนใช้ขอ้บงัคบัขา้งตน้น้ีแทนขอ้บงัคบัฉบบัเดิมซ่ึงเป็นอนัยกเลิกทั้งส้ิน ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนใหแ้ลว้ 
 
 

ลงช่ือ             สมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์              ประธานท่ีประชุม 
       ( นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์ ) 
 
 

ลงช่ือ                   นิมิตร  ตั้นตั้ง                       เลขานุการ 
           ( นายนิมิตร  ตั้นตั้ง ) 
 
 
 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 
 ลงช่ือ             ปรีชา  เลิศไกร        ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดัพงังา 
                 ( นายปรีชา  เลิศไกร )      
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 อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ. 2542  นายทะเบียนสหกรณ์ ไดรั้บ     จดทะเบียน
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ไวแ้ลว้ ตั้งแต่วนัท่ี  18  กรกฎาคม 2557  
( ใชแ้ทนขอ้บงัคบัฉบบัเดิม เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ. 073243 ) 
 

 
สุวฒัน์  ขนัเช้ือ 

(  นายสุวฒัน์  ขนัเช้ือ  ) 
สหกรณ์จงัหวดัพงังา 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบติัราชการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 


