
หมวด 4 
การดําเนินงาน 

 
           ขอ 16. เวนแตขอบังคับน้ีจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมี
ผลผูกพันสหกรณ ใหปฏิบตัิดังน้ี 
   (1) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู  
การจํานอง    ซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ 
จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือ
เหรัญญิก  หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย รวมกันไมนอยกวาสองคน 
   (2) การรับฝากเงิน ใบรบัเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไว
ใน (1) จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการและหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 อน่ึง ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  เช็ค  ใบสั่งจายเงิน  ใบรบัเงิน  ตั๋วสัญญาใช
เงินและตราสารการเงินของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 ขอ 17.  ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึง ๆ  ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ 
         ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเหน็ชอบ
วงเงินกูสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ 18. สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน  หรือออกตราสารการเงินหรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ทั้งน้ีจะตองอยูภายในวงเงนิกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 17. 
        ขอ 19. สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือเงินฝากประจํา หรือเงินฝาก
ประเภทอ่ืน จากสมาชิก หรือสหกรณอ่ืน  ไดตามระเบยีบของสหกรณ  ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ 
 ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ                     
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวธิีการที่กาํหนดใน      
กฎกระทรวง 
         ขอ 20.  การใหเงินกู สินเชื่อและการเรยีกเก็บดอกเบีย้กับสมาชิก  และสหกรณอ่ืนนั้น
ใหเปนตามระเบียบของสหกรณ 
 การใหเงินกูและสินเชื่อแกสหกรณอ่ืนน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูได
ตอเม่ือ สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 



 ขอ 21. เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ เพ่ือการอัน  จําเปน 
หรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง   และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตาม
ความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
 ขอ 22. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคมุใหเงินกูทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกัน
สําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี   ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึง
กําหนดชําระคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันท ี โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่หไว 
และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
  (1) เม่ือผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
  (2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวา  ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุง
หมายที่ใหเงินกูน้ัน 
  (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา  หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรองและผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (4) เม่ือผูกูคางชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปน
เวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ   
เวนแตมีเหตพุนวิสัยใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ ไป การพิจารณาอนุมัติให
ถือเสียงสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการที่มาประชุม หากคณะกรรมการดําเนินการ
อนุมัติแลวจะไมมีผลผูกพันเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน หรือสิทธิอ่ืน ๆ  
 ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคสอง และไม
สามารถชําระหนี้น้ันโดยสิ้นเชิงได เม่ือผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
ใหผูค้ําประกนัชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็
ได ทั้งน้ีใหเปนไปตามระเบยีบของสหกรณ 
 ขอ 23. ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจําหรือหนวยงานที่สังกัด  จะตองแจงเปนหนังสือให สหกรณ
ทราบ และจัดการชําระหนี้สนิซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปน
สมาชิกอยู 
 ขอ 24. ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามแบบและรายการทีน่ายทะเบยีนสหกรณกําหนดให
ถูกตองตามความเปนจริงและเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวทีส่ํานักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบยีนสหกรณกําหนด         
 เม่ือมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงนิสดของสหกรณ ใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืนที่ไมเกี่ยวกบักระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแตวนัที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 



 การลงรายการบัญชตีองมีเอกสารประกอบการลงบัญชทีี่สมบูรณโดยครบถวน 
 วันสิ้นปทางบญัชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคมของทกุป   
 ขอ 25. ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรบัรอง
แลวตอที่ประชุมใหญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเกาสบิวัน นับแตวนัสิ้นปทางบญัชี 
 การเสนองบดุล ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวย 
       ใหสหกรณสงสําเนางบดุลทีเ่สนอตอที่ประชุมใหญน้ันไปยังสมาชิกทกุคน และให
เปดเผยไว   ณ สํานักงานของสหกรณ กอนวันประชมุใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 
         ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไปยัง   
นายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
         รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบดุลใหเกบ็รักษาไว   
ณ สํานักงานของสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได 
 ขอ 26. เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชตีามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
แลว หากปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธ ิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละยี่สบิของ
กําไรสุทธ ิและเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกนิรอยละหาของกําไรสุทธ ิแต
ตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการ สหกรณแหงชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความ ในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจ
จัดสรรไดภายใตเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
  (1) จายเปนเงินปนผลในอตัราไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม 
มูลคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา 
 
   อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ก.  ออก
จายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย  จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสาํหรับปน้ันจะตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว 
   ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอ
สหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนน้ัน สวนหุน
ที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ดของเดือน  สหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหตั้งแตเดือน
ถัดไป 
  (2) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู  
ซ่ึงสมาชิกไดชําระแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงนิ
ตนหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 
  (3) จายเปนเงินโบนัสแกเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ 
  (4) จายเปนทุนสะสมไว เพ่ือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของสหกรณ ดังน้ี 
    ก. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหง
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน  จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือน



หุนดังกลาว ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนผลนี ้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญเพ่ือจายเปน
เงินปนผลตามหุนใน (1) 
    ข. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ 
ทุนสาธารณประโยชนน้ีใหสหกรณสะสมไวสําหรับใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป   หรือ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ  หรือสาธารณประโยชน หรือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
    ค. เปนทุนเพ่ือการจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนตาง ๆ เพ่ือ
เสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
    ง. เปนทุนสวสัดิการสมาชิก ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ
  กําไรสุทธสิวนที่เหลืออยูถาพึงมี ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น  
 ขอ 27. นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธติามขอ 26.  แลว   บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ   ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพ่ือการใดโดยเฉพาะ ก็ใหสมทบ
เปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 อน่ึง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดกต็าม ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ ใหนําสมทบเปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ
จัดสรรตามขอ 26. หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวา รายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัด
จํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ขอ 28. ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะแบงปนกันมิได  หรือจะ
เรียกรองแมสวนใดสวนหนึง่ก็มิได ทุนสํารองนี้จะถอนไดตอเม่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบัง
เกิดขึ้นเทานั้น 
 ขอ 29. ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชกิทะเบียนหุน  และทะเบียนอ่ืนๆ ตลอดจนรายงาน
การประชุมและบัญชตีามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด   และตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็น  สมควรใหมีขึ้น 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวนั นับแตวันสิน้ปทางบัญช ี
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ สํานักงานของสหกรณใน
ระหวางเวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกีย่วกบัเงินคาหุน  เงินฝากหรือเงินกูของ
สมาชิกรายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก ผูจัดการกอน 
 ขอ 30. ใหสหกรณจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยสหกรณ  กฎกระทรวง 
ระเบียบ  คําสั่งออกตามความในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ขอบังคบั  และระเบียบ  ซ่ึงคงใชอยู
ตลอดจนขอบงัคับและระเบยีบของสหกรณน้ีไว  ณ สํานักงานของสหกรณสมาชิก  และผูสนใจ
อาจขอตรวจดูได โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 



 ขอ 31. การตรวจสอบบัญชีของสหกรณน้ัน  ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง  
โดย ผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
           การตรวจสอบบัญชีน้ัน ใหปฏิบตัิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ 32. เม่ือนายทะเบยีนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  
ผูสอบบัญช ีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย   ออกคําสั่งเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอื่น ๆ  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาที่
ของสหกรณ  สมาชิกของสหกรณ ไปชีแ้จงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ   หรือใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม หรืออาจเรียกและเขารวมประชุม 
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน  เอกสารและใบสําคญัตาง ๆ  ของสหกรณ ให
ผูเกี่ยวของอํานวยความสะดวกและชี้แจงขอความในเรือ่งเก่ียวกับกิจการของสหกรณใหทราบ
ตามความประสงค 
 ขอ 33. ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกจิการของสหกรณตอหนวยงานที่
กํากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 
 
 


