
  ขอบังคับ 
 

กลุมเครดิตยูเนี่ยนทําดีทุกวัน 
พ.ศ. 2554 

 
หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ 1. ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 
ช่ือ กลุมเครดิตยูเน่ียนทําดีทุกวัน 

ประเภท กลุมเครดิตยูเนียน 
   ท่ีตั้งสํานักงาน    เลขที่ 9  หมู 5   ตําบลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ     

      จังหวัดอุทัยธาน ี    รหัสไปรษณีย 61150 
 
   ทองท่ีดําเนินงาน   อําเภอสวางอารมณ,อําเภอลานสัก,อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

สหกรณอาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดย
แจงใหนายทะเบียนสหกรณ       กรมสงเสริมสหกรณ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ     และชุมนุมสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัดทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการ
สหกรณ   และที่วาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน   และใหดําเนินการแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ           ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี ้

 
  
 
รูปโลก ภาพเงาคน  4  คน  และรูปมือคู   มีคําวา  กลุมเครดิตยูเน่ียนทําดีทุกวัน  ลอมอยูครึ่งลาง 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  2 
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

มีความหมายดังตอไปนี ้
 “ รูปโลกภาพเงาคน 4 คน และรูปมือคู ”  หมายถึง  ตราของกลุมเครดิตยูเนี่ยนทําดีทุกวัน เปน
สัญลักษณของการชวยเหลือซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก จากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึ่งท่ัวโลก  ตามหลักการ
อุดมการณ และวิธีการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 
หมวด  2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคสงเสริมใหสมาชิกชวยตนเอง เพื่อดําเนินธุรกิจ
รวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยใชหลักคุณธรรมพื้นฐานหาประการ ไดแก ความซื่อสัตย ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน  และความวางใจกัน  รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม  อันมีการประหยัด  เปนตน
เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  จนสามารถอยูดีกินดี มีสันติสุข  รวมท้ัง
ในขอตอไปนี้ดวย 

(1) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
(2) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(3) ทําหรือจัดหาปจจัยการผลิต  รวมซ้ือ  รวมขาย  สินคาและบริการของสมาชิก  รวมท้ัง

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค  หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก 
(4) รวมมือกับสหกรณอ่ืน  ชุมนุมสหกรณ   สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  องคกร

ชุมชนภาคเอกชน  และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(5) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3. อํานาจกระทําการของสหกรณ       เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ      ใหสหกรณ
มีอํานาจกระทําการดังตอไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
(2) ใหสมาชิกกูยืมเงินตามความจําเปน  หรือมีประโยชน 
(3) กูยืมเงินเพื่อใชเปนทุนดําเนินงานของสหกรณ 
(4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(5) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(6) ค้ําประกันเงินกู  หรือสินเชื่อของสมาชิก  รวมท้ังการค้ําประกันการใหเชาซื้อ  หรือใหยืม   

ทรัพยสินอ่ืนแกสมาชิก 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  3 
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

(7) ซ้ือหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(8) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(9) ซ้ือหุนของสถาบันซ่ึงประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก  หรือสงเสริมความเจริญ   

แกกิจการของสหกรณ 
(10) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด 
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(13) จัดใหมีสวัสดิการคุมครองการออมทรัพย  คุมครองเงินกูของสมาชิก 
(14) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(15) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอ่ืน

ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(16) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(17) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือ

บุคคลอ่ืนใด 
(18) กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม   

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน  รวมถึง  ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  โอนหรือรับโอน  
ยืมหรือใหยืม  เชาหรือใหเชา  เชาซื้อหรือใหเชาซ้ือ  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  ขายหรือจําหนาย  
ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ  4.   ท่ีมาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคโดยวิธีดังตอไปนี ้
(1) ออกหุน 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  และตราสารการเงินอยางอ่ืน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน  ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 
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หุน 
ขอ 5. การออกหุน     สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6. การถือหุน      สมาชิกแตละคนตองถือหุนในสหกรณเมื่อแรกเขาอยางนอยหาหุน    และ
ถือหุนเปนประจําตามขอสัญญาท่ีระบุไวในใบสมัครเขาเปนสมาชิก 

นอกจากการถือหุนตามความในวรรคแรก  สมาชิกจะซื้อหุนเพิ่มอีกเมื่อใด  จํานวนเทาใดก็ยอมทําได  
โดยแสดงความจํานงตอสหกรณ 

เงินสะสมซึ่งสมาชิกไดสะสมไวตามขอ  32  วรรคสอง  ใหสหกรณแปลงเปนหุนโดยใหสมาชิกนั้น ๆ  
เปนผูถือหุนหนึ่งหุนทุกจํานวนสิบบาท  ตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการอํานวยการมีมติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

สมาชิกจะขายหรือโอนหุนซ่ึงตนถือใหผูอ่ืนไมได  นอกจากท่ีกลาวไวในขอ  36  และจะถอนคืนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบ            
ลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 

ขอ 7. หลักฐานการถือหุน สหกรณจะออกสมุดประจําตัวใหสมาชิกยึดถือไวเปนหลักฐาน  สมาชิก
จะตองเก็บรักษาสมุดประจําตัวนี้ไวในที่ปลอดภัย และนํามาใหสหกรณลงรายการใหทุกคราวท่ีถือหุนเพิ่ม  
ขอกําหนดตาง ๆ  เก่ียวกับการออกสมุดประจําตัวสมาชิกและการลงรายการในสมุดประจําตัวสมาชิก   ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 8. การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

หมวด 4 
การดําเนินงาน 

ขอ 9. การรับฝากเงิน    สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่งเปนสมาชิกของ
สหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก  ดอกเบี้ย  การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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การใหเงินกู 
ขอ 10. การใหเงินกู         เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
(2) สหกรณอ่ืน 

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น        ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู    ประเภทและจํากัดแหงเงินกู
หลักประกันสําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู   การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู  การสงงวดชําระหนี้สําหรับ
เงินกู  การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้   ตองเสนอคําขอกูเงินตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 

ขอ 11. ความมุงหมายเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง    และกวดขันการใชเงินกูแกสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย
ท่ีใหเงินกูนั้น 

ขอ 12. ประเภทแหงเงินกู   สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี ้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  และ

มีความประสงคขอกูเงิน   คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเพื่อการอันจําเปน

หรือมีประโยชนตาง ๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได  ตามระเบียบของ 
สหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ   เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคง  หรือเพื่อการเคหะ  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้   
ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการและตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินกูประเภทที่สหกรณไดใหแกสมาชิกผูกูแตละคนในเวลาใดเวลาหนึ่ง   จะมีจํานวนตนเงินเกินกวา   
รอยละสิบของเงินคาหุนทั้งหมดของสหกรณในเวลานั้นไมได 
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ขอ 13. ดอกเบ้ียเงินกู        ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกในอัตราตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู        ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา  
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง  ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้       ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยส้ินเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว   และใหคณะกรรมการดําเนนิการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  และ

ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้เงินกูตามที่กําหนดถึงสามคราวติดตอกัน      หรือผิดนัดเกินกวา

หกสิบวันในกรณีท่ีผิดสัญญานัดชําระหนี้เปนรายเดือน   โดยมิไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
ในกรณีท่ีผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน   และไมสามารถชําระหนี้

นั้นโดยส้ินเชิงได   เมื่อผูค้ําประกันรองขอ   คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวด
จนครบจํานวนเงินกู   แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น  ๆ

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 
ขอ 15. การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ    เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได  

ดังตอไปนี ้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความ 

 ชวยเหลือทาง การเงินแกสหกรณ 
(3) ซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณ 
(4) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(5) ซ้ือหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 

 สหกรณ 
(6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
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(7) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
 แกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(8) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

ขอ 16. วงเงินกูยืมหรือวงเงินคํ้าประกัน     ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน     วงเงินที่กําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ    
วงเงินค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือวงเงินค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ 17. การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน      สหกรณอาจกูยืมเงิน   หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือ   
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ท้ังนี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป  ตามขอ  16 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
ขอ 18. การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ         การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ

อันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี ้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม   ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู  การจํานองซึ่ง 

สหกรณเปนผูจํานอง   การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนติิกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท่ีคณะกรรมการ   
ดําเนินการมอบหมาย  หรือผูจัดการ  รวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวงนอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี ้   
จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ   หรือผูไดรับมอบหมายตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ต๋ัวสัญญาใชเงิน    และตรา
สารการเงินของสหกรณนั้น   ตองประทับตราของสหกรณ (ถาม)ี  เปนสําคัญดวย 

ขอ 19. การเงินของสหกรณ      การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 20. การบัญชีของสหกรณ              ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด   และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น   สําหรับเหตุอ่ืนที่ไม
เก่ียวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น    
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ  
ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันที ่ 31  ธันวาคมของทุกป 

ขอ 21. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ     ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญเพื่อพิจารณาอนมุัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
ดวยในคราวท่ีเสนองบดุล  และใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด   ภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ  งบดุล  พรอมท้ังขอบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตอง   
เสียคาธรรมเนียม 

ขอ 22. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  สมุดรายงาน
การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน
แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจากจะไดรับ   
ความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
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การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
ขอ 23. การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรบัการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 24. การกํากับดูแลสหกรณ     นายทะเบียนสหกรณ   รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอ่ืน   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่  หรือเชิญ
สมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ   หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางานของสหกรณได 

ท้ังนี้  ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําชี้แจงแก
ผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 25. การสงรายการหรือรายงาน   ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 
ขอ 26. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ
และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหา
ของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น     ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปนี ้

(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก       แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง    โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม  (4)  
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว     
มาแลว 
                      (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบ้ียเงินกู ซ่ึงสมาชิกนั้น 
ๆ    ไดสงแกสหกรณในระหวางปตามมติท่ีประชุมใหญ เวนแตสมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น  
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(3) เปนเงินโบนัสแกเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามท่ีมีอยูในวันสิ้นปนั้นจนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
นี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพื่อการศึกษาไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  การใชทุนนี้ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(6) เปนทุนขยายงานไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  การใชทุนนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนเพื่อสรางสํานักงานไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ทุนนี้ใหสหกรณสะสมไว
เพื่อการดําเนินงานสรางสํานักงานของสหกรณ   ซึ่งจะกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพื่อการจัดสวสัดิการใหกับสมาชิกไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  การใชทุนนี้
ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

(9) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  การใชทุนนี้ใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

(10) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลืออยู (ถาม)ี  ใหสมทบเปนทุนสํารองทัง้ส้ิน 

ทุนสํารอง 
ขอ 27. ที่มาแหงทุนสํารอง        นอกจากําไรสุทธิที่จัดสรรตามขอ 26 บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะก็ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 
อนึ่ง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม    ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ

ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม   

ขอ 26 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดียอดเงิน
จํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งส้ิน 

ขอ 28. สภาพแหงทุนสํารอง     ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะแบงปนกัน
ไมไดหรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุน
สํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
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หมวด  5 
สมาชิก 

ขอ 29. สมาชิก   สมาชิกสหกรณนี้คือ 
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ  และไดชําระ

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได

ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 30. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(2) ต้ังบานเรือน/ที่ทํางานอยูในทองที่  อําเภอสวางอารมณ,อําเภอลานสัก,อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ   มีกิจการรวมกัน    และพรอมท่ีจะปฏิบัติ

ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอ่ืน 

ขอ 31. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบ
ท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกรับรองอยางนอยสองคน 

ในกรณีท่ีมีกลุมสมาชิก     ผูสมัครจะตองเลือกเขาสังกัดกลุมสมาชิกซึ่งมีอยูเดิมหรือจะต้ังขึ้นใหม
ตามท่ีตนอยูใกลเคียงกัน ทั้งนี้ใหย่ืนใบสมัครดังกลาวในวรรคแรกผานประธานกลุมนั้นเพื่อสอบสวนพิจารณาเปน
เบ้ืองตนกอนเสนอคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

เมื่อคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดรับรองวาผูสมัครเขาเปนสมาชิก  มีความรูความเขาใจ   
เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณและของเครดิตยูเนีย่นสากล  โดยท่ีผูสมัครไดรับการศึกษาอบรมและฝกหัด
สะสมทรัพยตามขอ 32 อยางสม่ําเสมอเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนแลวใหนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ
พิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนด
ไวในขอ 30 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกและจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
และชําระคาหุนตามที่กําหนดในขอบังคับ เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะไดสิทธิเปนสมาชิกของสหกรณโดยสมบูรณ  
ในกรณีที่มีกลุมสมาชิกใหสหกรณแจงเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหประธานกลุมซึ่งเก่ียวของทราบโดยเร็ว 
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ถาคณะกรรมการอํานวยการมีมติไมยอมรับผูสมัครคนใดเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ ก็ดี  ใหรีบแจง
มติใหผูสมัครทราบโดยไมชักชา 

ถาคณะกรรมการอํานวยการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เมื่อผูสมัครรองขอก็ให  
คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด  มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีดังวานี้   ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ขอ 32. คาธรรมเนียมแรกเขาและเงินสะสม   ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา
ในวันย่ืนใบสมัครตามจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยเรื่องนี้    คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายได
ของสหกรณจะเรียกคืนไมได  ไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองเริ่มฝกหัดสะสมเงินออมของตนไวในสหกรณตามความสามารถท่ีแสดง
ความจํานงไวในใบสมัคร ท้ังใหเริ่มสะสมต้ังแตวันย่ืนใบสมัคร เงินสะสมดังกลาวนี้เมื่อคณะกรรมการอํานวยการ
มีมติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกแลว  ใหสหกรณโอนเงินจํานวนดังกลาวไปเปนหุนตามความในขอ  6 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
ขอ 33. สิทธิของสมาชิก  มีดังตอไปนี ้

(1) เสนอขอคดิเห็นและลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ 
(2) ไดรับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญเปนประธานกรรมการดําเนินการ   หรือกรรมการ

ดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับสหกรณ 
(3) ไดรับบริการทางการเงิน  ทางวิชาการและสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณ 
(4) สิทธิอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

ขอ 34. หนาท่ีของสมาชิก  มีดังตอไปนี ้
(1) เขาประชุมใหญสามัญและประชุมใหญวิสามัญท่ีสหกรณจัดใหมีขึ้น 
(2) ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
(3) สอดสองดูแลและใหการสนับสนุนการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณ 
(4) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการพัฒนาการสหกรณ 

ขอ 35. การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ  และท่ีอยูของสมาชิก            
สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ ชื่อสกุล  คํานําหนาชื่อ สัญชาติ  และที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบเปน
หนังสือภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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การต้ังผูรับโอนประโยชน 
 ขอ 36. การต้ังผูรับโอนประโยชนของสมาชิก   สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแก
สหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย        
คาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดตั้งไว  
ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับ
เงินจํานวนดังกลาวนั้น ท้ังนี้ ตามขอกําหนดในขอ 41 และขอ  42 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวา
สมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดพิจารณาและ
อนุมัติแลว   สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวันในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชน     
ไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยู
ก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ 37. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันกระทํา

โดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ30   เวนแตขาดคุณสมบัติตามขอ 30 (2 ) และผูนั้นยังตองการ 

เปนสมาชิกสหกรณอยูและสามารถทําธุรกิจกับสหกรณ   ก็สามารถเปนสมาชิกสหกรณได  
 (7) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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ขอ 38. สมาชิกลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินตอสหกรณฐานะผูกู  หรือค้ําประกันเงินกู
หรือหนี้สินอ่ืนทีผู่กพันจะตองชําระตอสหกรณ  อาจขอลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการอํานวยการ  และเมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวย
ขอบังคับและอนุญาตแลว  จึงใหถือวาออกจากสหกรณได  แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชมุ
คราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 39. การใหสมาชิกออกจากสหกรณ   สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี ้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) นําเงินกูไปใชผิดจากวัตถุประสงค  และโครงการที่คณะกรรมการเงินกูไดอนุมัติ 
(3) ไมจัดการแกไข  หรือเพิ่มเติมหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกูกําหนด 
(4) ผิดนัดชําระหนี้เงินกูตามท่ีกําหนดถึงสามคราวติดตอกันหรือเกินกวาหกสิบวันในกรณี

ท่ีผิดนัดชําระหนี้เปนรายเดือน 
(5) จงใจปดบังความจริงอันควรแจงใหทราบในใบสมัครเขาเปนสมาชิก  เฉพาะเก่ียวกับ

หนี้สินของตน 
(6) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือของท่ีประชุมกลุมสมาชิก

ซ่ึงตนสังกัด  หรือประพฤติ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต  หรือแสดงตนเปน
ปฏิปกษหรือเสื่อมเสียตอสหกรณหรือกลุมสมาชิกไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนให
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดลงมติใหสมาชิกออก  โดยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมดแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

คณะกรรมการอํานวยการมีหนาท่ีแจงมติของคณะกรรมการดําเนินการใหสมาชิกผูนั้นทราบโดยมชิักชา 
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิอุทธรณตอท่ีประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติ

ใหออกจากสหกรณ   คําวินิจฉัยของทีป่ระชุมใหญใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ขอ 40. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก     ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการอํานวยการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกกับใหปดประกาศที่สํานักงาน
ของสหกรณเปนเวลาไมนอยกวาสี่สิบหาวันแลวเสนอเรือ่งสมาชิกออกใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ  
โดยเฉพาะการใหออกตองชี้แจงเหตุผลดวย 

อนึ่ง  ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุมท่ีเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว 
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ขอ 41. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามขอ  37 (1) (2) (4) (5) และ (6)  สหกรณจะจายคาหุน  เงินปนผล  และเงินเฉล่ียคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณ
จายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปที่ออก
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเมื่อท่ีประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก   สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใดจํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น   คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลายตามขอ 37 (3)  
สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใน 
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุตามขอ  37 (7)   สหกรณจะจายคาหุนเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมี  
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับ
เงินปนผลในปนั้นภายหลังท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก      
ท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งส้ินแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวน
หุนท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 42. การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกจะตองรับผิดตอสหกรณ     ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาว
ในขอ  41  นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
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ขอ 43. กลุมสมาชิก    เพื่อประโยชนในการสงเสริมความสัมพันธ  และการใหการศึกษาอบรมแก
สมาชิกสหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกนั้น  โดยรวมสมาชิกท่ีอยูใกลเคียงกันเขาดวยกันเปนกลุมสมาชิกก็ได 

การจัดตั้งกลุม  การประชุมกลุม กิจกรรมของท่ีประชุมกลุม  การเลือกตั้ง  การดํารงตําแหนง  และ   
การพนจากตําแหนงของประธานกลุม  และเลขานุการกลุม  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 44. สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยตามสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 45. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนติิภาวะท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ 30    
(3) ต้ังบานเรือน/ที่ทํางานอยูในทองที่  อําเภอสวางอารมณ,อําเภอลานสัก,อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 46. การเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว  และเมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามท่ีกําหนดในขอ 45 ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครได      
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบและใหถือหุนอยางนอยหนึ่งหุน 

ขอ 47. คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม 
แรกเขาในวันที่ย่ืนใบสมัครเปนสมาชิกสมทบ จํานวนเงิน  50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายได
ของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 48. หามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ดังตอไปนี ้
(1) กูเงินจากสหกรณ 
(2) นับช่ือของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
(3) ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ 
(4) เขาเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณหรือผูแทนสมาชิก 
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ขอ 49. การใหบริการแกสมาชิกสมทบ สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบได
ตามท่ีเห็นสมควร  แตตองไมขัดกับ  ขอ  48 และ ขอ 50 ท้ังนี้  ประเภทของบริการ  หลักเกณฑ  ขอกําหนด  
วิธีการใหบริการและอ่ืน ๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใชบริการใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 50. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ     ผูเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือช่ือของตนใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงันี ้
(1) ฝากเงินกับสหกรณ 
(2) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
(1) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณในเรื่อง  

เก่ียวกับสมาชิกสมทบ 
(2) เขารวมประชุมตามท่ีสหกรณนัดหมาย 

ขอ 51. การเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดเปลี่ยนแปลง
ช่ือ–นามสกุล สัญชาติ และที่อยูตองแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ 52. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบ
ไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลวก็ตอง
ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

เมื่อสมาชิกสมทบตายใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบและสหกรณ  
จะจายเงินรับฝากและเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชน
ท่ีไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไวก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปน
ทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ 53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ          สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี ้
(1) ตาย 
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(2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย

ประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 45 เวนแตขาดคุณสมบัติตามขอ 45 (3 ) และผูนั้นยังตองการ 

เปนสมาชิกสหกรณอยูและสามารถทําธุรกิจกับสหกรณ   ก็สามารถเปนสมาชิกสหกรณได  
 

ขอ 54. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   
โดยแสดงความจํานงเปนหนงัสือตอคณะกรรมการอํานวยการและเมื่อคณะกรรมการอํานวยการไดสอบพิจารณา
เห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 55. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ
เพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปนี ้

(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(2) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
(3) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด  ๆ
(4) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 56. การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก       ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก 
สหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการอํานวยการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 

อนึ่ง  ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกสมทบออกใหประธานกลุม  (ถาม)ี  ซ่ึงเก่ียวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว 

ขอ 57. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกสมทบ     ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพสหกรณจะจายคาหุน  เงินปนผล  และเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูใน
สหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ   โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงิน
ปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกนั้น   หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปท่ีออกโดยไดรับเงินปนผล 
และเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได   
สุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก      
สมทบท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะ
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จายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งส้ินแลวนํามาเฉลี่ย
โดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามลูคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 58. การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกคณะกรรมการดําเนนิการและมอบหมาย
การท้ังปวงใหคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป     ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 59. การประชุมใหญวิสามัญ    คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมือ่ใดก็ได
แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณเกิดการขาดทนุเกิน
ก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี
สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือ
ผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน       
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  
และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ ถา 
คณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวให   นายทะเบียนสหกรณ
หรือเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
ขอ 60. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก   กรณีท่ีสหกรณมีจํานวนสมาชิกเกินกวา  2,100 คน  ให
มีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 61. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
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(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุม    กอนการประชุม
ใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน   และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี แจงรายชื่อผูแทน
สมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 20 คน  
ตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนใน
จํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนงโดยใหนับรวมอยูในจํานวน
ผูแทนสมาชิกท่ีกลุมพึงเลือกต้ังได 

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกในสหกรณตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 
(3) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ  ถายังไมมีการเลือกต้ัง

ผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 62. การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ท่ีประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 63. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา
ดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน   หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง     และให
ผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

ขอ 64. การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมีหนังสือ
แจงวัน  เวลา  สถานท่ี  และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน   แตถาการ
ประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร  ทั้งนี้ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  
จํากัด  เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงให
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 65. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวาก่ึงจํานวนของสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  ตอง
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มีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะ
เปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณ
ไดแตไมมีสิทธนิับเปนองคประชุม หรือออกเสียง หรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผู อ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 66. การนัดประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  
แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญ
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก
ประชุมแลว  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ี
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปน
องคประชุมตามท่ีกลาวในขอ 65 วรรคแรก  ก็ใหงดประชุม 

ขอ 67. อํานาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยปญหาทุกอยาง
ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก
และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ  

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
(7) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(9) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 
 (10) กําหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ  

กรรมการอ่ืน ๆ  และที่ปรึกษาของสหกรณ 
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุม 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด  ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
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(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน  
สหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  และพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการ  ซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 68. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการดําเนินการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอีก  10 คน ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
ณ  สํานักงานสหกรณ 

ใหผูท่ีไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการทุกคนปฏิญาณตนตอที่ประชุมใหญ ดวยถอยคํา
ดังตอไปนี้  “ขาพเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวาจะปฏิบัติหนาที่ตามความคิดเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ
จะเปนผูรักษาไวซึ่งสัจจะ  จะพยายามไมขาดการประชุมคราวใด ๆ  โดยไมจําเปนจรงิ ๆ  และจะปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เพื่อประโยชนของสหกรณและบรรดาสมาชิก” 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  องคการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือ

เอกชน  ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณสั่งใหพนตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเพราะเหตุ

ทุจริตตอหนาท่ี 
(5) สมาชิกซึ่งอยูระหวางผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาจะเปนตนเงินหรือดอกเบ้ีย  

หรือสมาชิกตามขอ  29 (2)  ที่ไดเขาเปนสมาชิกไมครบสิบสองเดือน 
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี ้

ขอ 69. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
(ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
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(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมใหญคณะกรรมการดําเนินการ  และควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี ้
(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ 

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได    หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ 

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
(ค) เลขานุการ     มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณ ี
(4) ดําเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ  ระเบียบ  

มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
(ง) เหรัญญิก     มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจายและการเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ
ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ ระเบียบ 
มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 70. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง    คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ังใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และ ใหถือวาเปน
การพนจากตําแหนงตามวาระ   ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุด
ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
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เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกินหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันครบวาระ กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกไดแตตองไมเกิน     
สองวาระติดตอกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้ง
ใหม  อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ขอ 71. คณะผูจัดต้ังสหกรณ   เมือ่ไดรับจดทะเบียนสหกรณแลว  ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมีอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ   จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีไดรับเลือกตั้ง 

ขอ 72. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอ

ท่ีประชุมใหญของสหกรณ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี ้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง     คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให
เปนท่ีสดุ 

กรณีที่ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหที่ประชุมใหญ
เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการในชุดแรก 

ขอ 73. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ   ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึง
คราวออกตามวาระ  เวนแตเพราะเหตุตามขอ  72 (7)  ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูประชุม
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ดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง  
แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารง
ตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได   นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้นเปน
ตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมี
การเลือกตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหนงท่ีวางใหอยูในตําแหนงไดเพียง     
เทากําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ขอ 74. การประชุมและองคประชุม      ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  
แตจะตองมีการประชุมกันทุก ๆ  สามเดือนเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได  และแจงใหชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ทราบ       และในกรณีท่ีเปน
การประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  หรือเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ  ใหแจงเจาหนาท่ีสงเสริม 
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 75. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ        คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ     
กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ  ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ เสนอเรื่องอุทธรณของผูสมัคร
ท่ีมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตอท่ีประชุมใหญ  ตลอดจนดูแลใหสมาชิก  ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย      
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝาก หรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ  และเสนองบดุลกับรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
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(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  หรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตามระเบียบ
ของสหกรณ  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(8) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชี  เอกสารตาง ๆ  และ

บรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
(9) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณเครดติยูเนี่ยนแหง

ประเทศไทย  จํากัด  และองคกรอ่ืน 
(10) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(11) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  

ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  และพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  หรือชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด 

(12) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจน   
สอดสองดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

(13) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ  คณะผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ   
ผูจัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(14) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนดคา           
ตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(15) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประณปีระนอมยอม
ความหรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(16) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(17) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ   เพื่อเขาประชุมใหญและ 

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืนซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก  ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการนั้น
กําหนดไว 

(18)  ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกันใน
ฐานะสวนตัว 

(19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการ  หรือบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
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ขอ 76. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ        ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     
กระทําการหรืองดเวนการกระทําการ   หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําให
เสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับ  
ความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 
ขอ 77. คณะกรรมการอํานวยการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยใหประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการอํานวยการและใหคณะกรรมการดําเนินการ  ตั้งกรรมการ
ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ  
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ัง
เปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนของ
กรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ขอ 78. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก  และสมาชิกอออกจากสหกรณ  ตลอดจน
การดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ 

(2) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน   การจายเงิน   การสะสมเงิน  การฝากเงิน  หรือการ   
เก็บรักษาเงินใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(3) ควบคุมดูแลจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
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(4) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะนํามาใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

(5) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(6) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล  รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทนุ  และรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(7) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
(8) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ
(9) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

ขอ 79. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะ 
กรรมการดําเนินการ จํานวน 3 คน    โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเปนกรรมการ 

กรรมการผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอํานวยการ  มิใหไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง    

คณะกรรมการเงินกูนั้น 
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ัง

เปนอยางนอยและใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป 

ขอ 80. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ังขอ
ตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
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(2) ตรวจสอบ ควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ
เมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ

หนี้เงินกูหรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน  
หรือเรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน 3 คน   โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน
ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 82. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพนัธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 
สหกรณในสวนที่เก่ียวของ   ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  และ
ผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเก่ียวกับลักษณะ  ประโยชน     รวมท้ัง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิกและเย่ียมเยียนสมาชิกเปนครั้งคราว 
(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
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(5) ศึกษา  และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งในและ
นอกประเทศ    เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม 

ขอ 83. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําส่ัง
แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 
ขอ 84. ประธานในที่ประชุม         ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวย  ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนนิการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานในที่ประชุม  ถา
ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี  เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ  
ถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหนึง่ขึ้นเปนประธาน
ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ      ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใด
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 
ขอ 85. การออกเสียง         สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ออกเสียงในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี   ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง   จะมอบใหผูอ่ืนมาประชมุ
และออกเสียงแทนตนไมได 

ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  31 
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

ขอ 86. การวินิจฉัยปญหา        เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหา
ตาง ๆ  ในท่ีประชุมใหญ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือ
คะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  
เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ 
(3) การควบสหกรณ 
(4) การแยกสหกรณ 

รายงานการประชุม 
ขอ 87. รายงานการประชุม     ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  นั้น  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ   พรอมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการ  หรือ
กรรมการอ่ืน ๆ  แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ  ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาท่ีอ่ืนของสหกรณ 

ขอ 88. การจางและแตงต้ังผูจัดการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตยสุจริต  มีความรู  ความสามารถและความเหมาะสม  เพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ
โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 68 (1) (2) (3) (4) หรือเปนท่ีปรึกษาหรือผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ  ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรการดําเนินการเรียกให
มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน
ขอ  90  เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  
การแตงต้ังหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการ 

ขอ 89. การดํารงตําแหนงผูจัดการ   สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได 
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ขอ 90. อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการ     ผูจัดการมีอํานาจและหนาท่ีจัดการท่ัวไปและ  
รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนสมาชิกสมทบตามลําดับ   และชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขา  เงินสะสม  และเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุน  การออกสมุดประจําตัวสมาชิกแจงยอดจํานวนหุน  
จายคืนเงินสะสม  จายคืนเงินคาหุนและชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับเงินฝาก  จายคืนเงินฝาก  และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4) เปนธรุะในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  ใหจัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือน   

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาที่ท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ

รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ   ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน  
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ  เก่ียวกับ
การเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(11) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ 

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมนั้น ๆ  มิใหเขารวมประชุม 
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(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณให

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ  ตอคณะกรรมการอํานวยการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด 
(18) ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน

ในฐานะสวนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ

มอบหมายใหหรือตามท่ีควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยด ี

ขอ 91. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด   
ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ

กําหนด 
(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออก หรือไลออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการ 

ขอ 92. การลาออกของผูจัดการ        ใหผูจัดการย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น    การยับย้ังการลาออกของผูจัดการกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ 93. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ         ถาสหกรณยังมิไดมีการ
จัดจางและแตงตั้งผูจัดการ  หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยไดให
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร
แตตองไมเกินหาป 
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ขอ 94. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ        ถาตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมไดแตงต้ัง
ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว  ใหรองผูจัดการหรือ
ผูชวยจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 95. การเปล่ียนแปลงผูจัดการ             ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน  
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ   เพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 96. เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจาตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง       
เจาหนาท่ีอ่ืนตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลผูที่มีลักษณะตองหามตาม  ขอ 68 
(1) (2) (3) (4) หรือเปนท่ีปรึกษาหรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ  ท้ังนี้  ตามระเบียบของสหกรณ 

หมวด  10 
ท่ีปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 97. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณได   จํานวน
ไมเกินหาคน  เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณ
กําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ 98. คณะผูตรวจสอบกิจการ     ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ

มีความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ    เปนคณะผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ  จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง   นอกนั้นเปนผู
ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้หรือ
สหกรณอ่ืน  เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

ใหผูท่ีไดรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการทุกคนปฏิญาณตนตอที่ประชุมใหญ ดวยถอยคําดังตอไปนี้  
“ขาพเจา  (ชื่อผูปฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวาจะปฏิบัติหนาที่ตามความคิดเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ  จะเปน    
ผูรักษาไวซ่ึงสัจจะ  จะพยายามไมขาดการประชุมคราวใด ๆ โดยไมจําเปนจริง ๆ และจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  เพื่อประโยชนของสหกรณและบรรดาสมาชิก” 
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ขอ 99. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ  ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว  ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม   ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 

ขอ 100. การประชุมและองคประชุมของผูตรวจสอบกิจการ    ใหคณะผูตรวจสอบกิจการประชุมกัน
ตามคราวท่ีมีกิจธุระ  และใหประธานหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได  ในการประชุมคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตองมีผูตรวจสอบกิจการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูตรวจสอบกิจการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 101. อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ        คณะผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ี
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบเอกสาร   สรรพสมุด   บัญชี   ทะเบียน  และการเงิน  ตลอดจนทรัพยสิน  
หนี้สินท้ังปวงของสหกรณ  เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณเพื่อ
ประเมินผล  และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ  ผูจัดการ  และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ของสหกรณ   
ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใชจายเงินงบประมาณรายจายของสหกรณ 
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 

แผนงาน  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ ของสหกรณ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ

หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
ในกรณีท่ีคณะผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบขอบกพรอง   ซึ่งควรไดรับการแกไขและไดแจง     

ขอบกพรองใหแกผูเก่ียวของทราบแลว  แตมิไดรับความรวมมือ  หรือไมไดแกไขขอบกพรองตามท่ีตรวจสอบพบ
นั้น  ถาคณะผูตรวจสอบกิจการเห็นวาหากปลอยไวจะบังเกิดผลเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิกของสหกรณโดย
สวนรวม  ใหคณะผูตรวจสอบกิจการปรึกษาชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย  จํากัด  และรายงาน
ตอนายทะเบียนส่ังการตามอํานาจหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งก็ได  สุดแตจะเลือก  แตการดําเนินการเชนวานี้จะตอง
เปนความเห็นของคณะผูตรวจสอบกิจการอยางเปนเอกฉันท 

ใหคณะผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไปแลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 
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ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

ขอ 102. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ         หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ
สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว   ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

หมวด  11 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 103. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ    จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได  เมื่อมีการ

พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการ
มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น  และมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น  ให
ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่ซ่ึงมาประชุม   แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือ       
ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม      
ขอบังคับก็ยอมทําได  โดยตองระบุขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมนั้น  พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ
ท่ีมีองคประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  
แลวแตกรณี 

(4) ขอความใดที่ท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว     หากปรากฏวาขอความนั้น
ขัดหรือแยงกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณอาจแกไขขอความนั้น  แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว  หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบหรือคําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเก่ียวของ
ถือปฏิบัติ 



ขอบังคับสหกรณ  หนา  37 
ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
 

หมวด  12 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 104. ระเบียบของสหกรณ    ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ  
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
(5) ระเบียบวาดวยกลุมสมาชิก 
(6) ระเบียบวาดวยสมุดประจําตัวสมาชิก 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษา 
(11) ระเบียบวาดวยสวัสดิการ 
(12) ระเบียบวาดวยการใหบริการสมาชิกสมทบ 
(13) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
เฉพาะระเบียบขอ (1)  (2) และ (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอน  จึงจะ

ใชบังคับไดและระเบียบตาม (12) ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบ
อ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 105. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย    ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก  หรือ    
เสียหายโดยประการใด ๆ  หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 14 และขอ  104 (3) (4)  แตมิไดรับชําระ
ตามเรียก ใหคณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 106. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอ  
ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย  และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
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ขอ 107. ทรัพยสินของสหกรณ     การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท  และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ      
ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ 108. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณเลิก    เมื่อสหกรณตองเลิก  และไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดอกเบี้ย  และชําระหนี้สิน
อ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินอยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี ้

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2) จายเปนเงินปนผลหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ 26 (2) 

เงินท่ีจายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหาได
ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 26 (4) ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน
สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 109. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว     ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหง
ขอบังคับนี้ดวย 

* ที่ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทําดีทุกวัน จํากัด ไดประชุมพิจารณา
ขอบังคับขางตนนี้ เมื่อวันท่ี  25   กุมภาพันธ  2554   ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับของสหกรณได 

 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ 

           (นายโกวิทย พิมพสีทา) 
  
 
     ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการ 
             (นายมงคล          ทิพวัน) 



การจัดต้ังสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสวางอารมณ 
ในวันท่ี  23 กุมภาพันธ  2554 เวลา 09.00 น 

ณ.เทศบาลสวางอารมณ 
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