
 

 

 

 

 

ข้อบังคับ 
ประเภท ออมทรัพย์ 
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        เลขทะเบียนสหกรณ์ท่ี กพธ. 2/2519 
        เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ. 258744 
 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ไว้แล้ว ตั้งแต่วันท่ี  
 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2544          
(ใช้แทนข้อบังคับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี  กพธ. 2/2519            )  
 
 
 

    (นายเรืองชัย  บุญญานันต์) 
    รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

    รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 
    นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

พ.ศ. 2544 
    

 
  ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2543 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544  
ให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้แทน ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว 

  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 
2554” 

  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน และให้
ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ 
 
 

หมวด 1  
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

 
  ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 

ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
   PARLIAMENTARY OFFICIAL SAVING AND CREDIT 
   COOPERATIVE, LIMITED 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงาน เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
ส านักงานของสหกรณ์เดิม ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
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ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
   (ประกอบค าอธิบายต่าง ๆ)  
 
       

     เครื่องหมายตรารัฐสภา 

            ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค ์

 
  ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(9 ) ซื้อหุ้ นของสถาบันที่ ประกอบธุรกิจอันท าให้ เกิดความสะดวกหรือส่ งเสริม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(12) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติก าหนด 
(13) ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ

สหกรณ์อ่ืน เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(16) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า  



3 
 

เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือ  
รับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ

หรือบุคคลอื่นใด 
(19) ด าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเนื่ องในการจัดให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
 

หมวด 3 
ทุน 

 
  ข้อ 3 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 
 

หุ้น 
 

  ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
  ข้อ 5 การถือหุ้น1  สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น อีกเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ของสมาชิกมิอาจใช้สิทธิ

เรียกร้อง หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน

                                           
1  ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ตามที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน 
ค่าหุ้นนั้น 

  ข้อ 6 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจาก 
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้ วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

  ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่
เดือน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ 
โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 8 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่า 
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์
 
 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

 
  ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ า 
จากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบของสหกรณ ์
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

การให้เงินกู้ 
   
  ข้อ 10 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน 

  การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจ ากัด 
แห่งเงินกู้ หลักประกันส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวด 
ช าระหนี้ ส าหรับเงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์
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  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์ 
มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์  
  สมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของ สหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

  ข้อ 11 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่
เฉพาะเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ 
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

  ข้อ 12 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
   (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน
และมีความประสงคข์อกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
   (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือการ 
อันจ าเป็น หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้  
ตามระเบียบของสหกรณ ์
   (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่าง
ของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ ในระเบียบของ
สหกรณ ์

  ข้อ 13 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตรา
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
   (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
   (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น 
   (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 
สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
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  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่
สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ ผู้ค้ า
ประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

  ข้อ 15 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่าถ้าตน
ประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 
  ข้อ 16 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือ
ลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือ
สมาชิกจะได้รับ ดังต่อไปนี้    
   (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
   (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ ์
   (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
   (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม 
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 

 
การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

 
  ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ า
ประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

  ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 17 
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 19 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์2  การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ใน
กิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1 ) หนั งสื อกู้ ยื มซึ่ งสหกรณ์ เป็ นผู้ กู้ ยืม  ตลอดจนการเบิ กหรือรับ เงินกู้  
การจ านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) 
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญ” 
  ข้อ 20 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 21 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท าบัญชีตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
  ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุ
อ่ืนที่ไม่เก่ียวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
  ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์กับทั้งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียน สหกรณ์ก าหนด 
  วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

  ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึ่ง 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
ทางบัญชี 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดย  
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

                                           
2  ข้อ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
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  ข้อ 23 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  
สมุดรายงาน การประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 
  ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 
  ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์  ใน
ระหว่างเวลาท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 

  ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดย 
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

  ข้อ 25 การก ากับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านักงานของ
สหกรณ์ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์ได้ 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ 
ค าชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

  ข้อ 26 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ตอ่หน่วยงานที่ก ากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก าหนด 
 
 

ก าไรสุทธิประจ าป ี
 
  ข้อ 273 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก าหนด ในกฎกระทรวง
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

                                           
3 ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ ถอนทุนรักษาระดับ อัตรา  
เงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้อง  
ไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า
ของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลังวันที่
ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนส าหรับปีนั้น 
  (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ 
  (4 ) เป็ นทุ น รักษ าระดั บ อัตราเงินปั นผล  ไม่ เกิ น ร้ อยละสองแห่ งทุ น 
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 
  (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์
  (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์
  (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ ์
  (9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
 

ทุนส ารอง 
 

  ข้อ 28 ที่มาแห่งทุนส ารอง  นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดา 
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิ ได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
  อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนด  
อายุความ ก็ให้สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 
  ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

  ข้อ 29 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
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  ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร  
เข้าบัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 
  ข้อ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
   (1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพ่ือขอจัดตั้ง
สหกรณ์ และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
   (2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 
และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก4 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
 (3) เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือลูกจ้างประจ าหรือข้าราชการบ านาญของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรอืเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เกษียณอายุแล้ว หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
 ให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่เป็นลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ยังคงเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ตามข้อบังคับนี้ 
  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

  ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 30 ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับเจ็ดคนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับเจ็ดขึ้นไปก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลาย 
มือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้
ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัคร 
ร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง มา
ประชุม 

                                           
4 ข้อ ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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  ข้อ 33 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกมาแล้วต้องช าระค่าธรรมเนียมคนละ  
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ข้อ 34 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือ
ว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
   (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
   (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์
   (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
   (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

  หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
   (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
   (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
   (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และม่ันคง 

  ข้อ 35 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ 
สัญชาติและท่ีอยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 
 ข้อ 36 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์5 สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตายนั้นโดยมอบให้สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็
ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น า

                                           
5 ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 
ทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในข้อ 41 วรรคแรก และข้อ 42 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรกยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่ทางราชการ 
ออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ 
ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
ส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
   
  ข้อ 37 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
   (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
   (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  ข้อ 38 การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ 
ผู้ค้ าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  ข้อ 39 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด 
ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
   (2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
   (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   (4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 
สองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
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   (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน 
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
   (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้ 
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ
ที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่  
ให้เป็นที่สุด 

  ข้อ 40 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

  ข้อ 41 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืนพร้อมด้วยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย 
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตน ได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31 (3) โดยไม่
มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 37 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่าย
ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 42 การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  สหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิก 
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 41 
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

 
  ข้อ 43 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียง
ไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 5/16 
สมาชิกสมทบ 

 
ข้อ 43/1 สมาชิกสมทบ7 สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่ เห็นสมควรโดยต้อง

สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจ า 

ข้อ 43/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ8 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 43/3 การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ9 ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น 
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยต้องให้สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 43/2 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้น  
ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่
จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตุใด ๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง  
มาประชุมสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ 

ข้อ 43/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า10 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรก
เข้าให้แก่สหกรณ์  คนละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ส่วนผู้ เคยเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วต้องช าระ

                                           
6  หมวด ๕/๑ เพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
7  ข้อ ๔๓/๑ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
8  ข้อ ๔๓/๒ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
9  ข้อ ๔๓/๓ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
10 ข้อ ๔๓/๔ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียก
คืนไม่ได ้

ในกรณีที่สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบเนื่องจากเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยสหกรณ์ จะนับอายุเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่มีการช าระค่าหุ้นแรกเข้าแล้ว 

ข้อ 43/5 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ11 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อ
ได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  
เว้นแต่สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่ 
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ไม่ว่าเรื่องใด ๆ 
(3) เปน็คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ

ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(4) การเข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

  ข้อ 43/6 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่12 สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 43/7 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์13 สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ 
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อ
ตนถึงแก่ความตายนั้น โดยมอบให้สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตาม
ลักษณะพินัยกรรม 
  เมื่อสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท า
ไว้แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตาย มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้
น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น 
ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 43/12 วรรคแรก และข้อ 43/13 
  ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณะบัตรที่
ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน  
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

                                           
11 ข้อ ๔๓/๕ เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
12  ข้อ ๔๓/๖ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
13  ข้อ ๔๓/๗ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  ข้อ 4๓/8 การขาดจากสมาชิกภาพ14 สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ 
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถกูออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 43/2 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

  ข้อ 43/9 การลาออกจากสหกรณ์15 สมาชิกสมทบผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้
กู้อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

  ข้อ 43/10 การให้ออกจากสหกรณ์16 สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึง 
หกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 

สองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสมทบหรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกสมทบที่ถูกให้อออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก ค าวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

                                           
14  ข้อ ๔๓/๘ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
15  ข้อ ๔๓/๙ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
16  ข้อ ๔๓/๑๐ เพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
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  ข้อ 43/11 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ17 ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจาก
ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

  ข้อ 43/12 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ18 ในกรณี
ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ  
ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่เงินปันผลหรือ 
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยรับเงินปันผลและ  
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่ 
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน  
ร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิก
สมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน ได้โอนหรือย้ายออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ  
43/2 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่าย  
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์  
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (5) (6) 
นั้นสหกรณ์จะจ่าย ค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีออกจากสหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 43/13 การหักเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์19 สหกรณ์มีสิทธิหักเงิน
ซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ได้ก่อนจ่ายคืนเงินสมาชิกสมทบตามข้อ 43/12 

  ข้อ 43/14 ความรับผิดของสมาชิกสมทบ20 สมาชิกสมทบมีความรับผิดเพ่ือหนี้สิน 
ของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  

                                           
17 ข้อ ๔๓/๑๑ เพิม่เตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

18  ข้อ ๔๓/๑๒ เพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
19  ข้อ ๔๓/๑๓ เพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
20  ข้อ ๔๓/๑๔ เพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
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หมวด 6 
การประชุมใหญ่ 

 
  ข้อ 44 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็น 
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ 
  การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  ข้อ 45 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิ
ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 
หนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ก็ได้ และให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค า
ร้องขอ 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

  ข้อ 46 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มี
หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกนักับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 

  ข้อ 47 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

  ข้อ 48 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น 
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุม  
มีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 47 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

  ข้อ 49 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจาสหกรณ์ และวินิจฉัย 
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ข อง

คณะกรรมการด าเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ

หรือกรรมการอ่ืน ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(10) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 

(11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(12) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก 
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 
 

หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
  ข้อ 50 คณะกรรมการด าเนินการ21 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก 
  ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ  
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิ ดประกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ 
  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
   (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระท าโดยทุจริต 

                                           
21  ข้อ ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
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   (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
   (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
   (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

  ข้อ 51 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ 
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อย 
อยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
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  ข้อ 52 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการ
ด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
  เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ ์
  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน  
สองวาระติดต่อกัน 
  ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 53 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการขึ้น 
  ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันที่
ได้รับเลือกตั้ง 

  ข้อ 54 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือ

ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย เว้นแต่การ 

ผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว 
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

  ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนร่วมได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
  กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดแรก 
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  ข้อ 55 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 54 (7)) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่
ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการที่
ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว 
  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้น เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท า
หน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

  ข้อ 56 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 
กิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่
ส าคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 
ทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ข้อ 57 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ ์

(3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
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(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และ
องค์การอื่น 

(11 ) พิ จารณ าด าเนิ นการแต่ งตั้ งและถอดถอนคณ ะกรรมการอ่ืน  หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ์

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม 
ยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์

(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์การนั้นก าหนดไว้ 

(19) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ด าเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 

  ข้อ 58 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์กระท าการ หรืองดเว้นการกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนจนท าให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอื่น 
 

  ข้อ 59 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ
อาจมีค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 
ประธานในที่ประชุม 
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  ข้อ 60 ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้  
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
  ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ  
ถอดถอนกรรมการด าเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระท า ได้โดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานใน 
ทีป่ระชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

  ข้อ 61 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ 
ประชุมใหญ่ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียง  
ในเรื่องนั้นไม่ได ้

  ข้อ 62 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
   (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
   (2) การเลิกสหกรณ์ 
   (3) การควบสหกรณ์ 
   (4) การแยกสหกรณ์ 
   (5) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 
 

รายงานการประชุม 
 

  ข้อ 63 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

หมวด 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
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  ข้อ 64 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์
ต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
  ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ดังก าหนดไว้ใน ข้อ 66 เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก 
หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจาก
ต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

  ข้อ 65 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์โดยก าหนด
ระยะเวลาหรือไม่ก าหนดระยะเวลาก็ได้ 

  ข้อ 66 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น 
และชักชวน การถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ 

ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุก 

หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบ

ของสหกรณ์ รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิ
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(11 ) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ ่

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  

ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ

ระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 
(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
  ข้อ 67 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ22 ผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
   (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
   (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
   (4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
   (5) ถูกเลิกจ้าง 
   (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า
ได้กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และศีลธรรม  
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

 

  ข้อ 68 การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท าได้ไม่เกินหกสิบวัน 

  ข้อ 69 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการถ้าสหกรณ์ยังมิได้มี
การจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต าแหน่งอ่ืน
ด้วยได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควร 

                                           
22 ข้อ ๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
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  ข้อ 70 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้กรรมการ
หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

  ข้อ 71 การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้ เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

  ข้อ 72 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืน โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 50 (1) (2) (3) (4) ตามความจ าเป็น
เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 

ที่ปรึกษา 
   
  ข้อ 73 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
  ข้อ 7423 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มี
คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ  
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวน 
ไม่เกินห้าคน 
  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา 
 (2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ 
 (3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล
ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

                                           
23  ข้อ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
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 (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6) พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 74/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม24 ดังต่อไปนี้ 
 (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค า
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

  ข้อ 75 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้ 
มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  
คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 

  ข้อ 76 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่
ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
   (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท 
ของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
   (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ 
สัญญาจ้าง และหลักประกัน 
   (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
   (5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
   (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ด้วย 
                                           
24  ข้อ ๗๔/๑ เพิ่มเตมิโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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  หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

  ข้อ 77 ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 
 

หมวด 9 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบั 

 
  ข้อ 78 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้
แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
   (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด าเนินการที่มาประชุม หรือสมาชิกไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม
นั้นพร้อมด้วยเหตุผล 
   (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี 
   (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน 
   (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนด
ระเบียบ หรือค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้
ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 

หมวด 10 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

 
  ข้อ 79 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบ 
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ีอความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
   (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
   (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
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   (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
   (5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
   (6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
   (7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   (8) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   (9) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพ่ือ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
  เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

  ข้อ 80 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 79 (3) (4) แต่มิได้รับช าระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

  ข้อ 81 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับให้สหกรณ์
เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

  ข้อ 82 ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมใหญ่ด้วย 
  การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 

  ข้อ 83 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการ
ช าระบัญชีโดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
และช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชี จ่าย
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้    

   (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
   (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
   (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2) 
  เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิ 
ทีส่หกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น 
  ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

  ข้อ 84 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
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บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 85 ให้บรรดาระเบียบ มติ หรือค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ยังคงใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ มติ หรือค าสั่งที่ออกตาม
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ประชุมพิจารณา
ข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของ
สหกรณ์ได้ 
 
 

                   ลงชื่อ.....................................................ประธานที่ประชุม 
      (นายทวี  พวงทะวาย) 

 
 
 

                 ลงชื่อ.............................................................เลขานุการ 
      (นายธงชัย  ดุลยสุข) 

 
 
เหตุผล ในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้คือ โดยที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
 จ ากัด ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่เดิม 
 ทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้ แทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์  
 พ.ศ. 2542 และเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติ 
 
 
 


