
 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
พ.ศ.2563 

 
 

      ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมด และใหใชขอบังคับ 

ฉบับน้ีแทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังน้ี 

 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด พ.ศ.2563” 

 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับสหกรณ

ฉบับน้ีมีผลบังคับใช 
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ขอบังคับ 
 สหกรณออมทรัพยออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด  

พ.ศ.2563 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

หมวด  1 
ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ขอ 1 ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 

ชื่อ สหกรณออมทรัพยออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
 Wing 4 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท สหกรณออมทรัพย 

ท่ีต้ังสํานักงาน เลขที่ 305  หมูที่ 5 ถนน พหลโยธิน 
 ตําบล  ตาคล ี  อําเภอ  ตาคล ี
 จังหวัด นครสวรรค รหัสไปรษณีย  60140 

สหกรณอาจยายที่ต้ังสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจงให 
นายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่สํานักงาน
ของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 

 ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังน้ี 
 

        เปนรูปเกลียวเชือกสัญลักษณสหกรณอยูในวงกลม  
มีขอความ “สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด” 
อยูในแถบโคงดานบน ดังรูป 
        ใชประทับในเอกสารสหกรณที่ติดตอกับบุคคลภายนอก 
ควบคูกับลายมือช่ือของคณะกรรมการดําเนินการ 
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หมวด  2 
วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2  วัตถุประสงคของสหกรณ สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอ
ตอไปน้ี 

(1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2)  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 
(3)  ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 
(4)  จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก 
(5)  รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกรชุมชน 

ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(6)  สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน  

ขอ 3  อํานาจกระทําการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ  ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปน้ี 

(1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(2)  จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3)  ใหเงินกูแกสมาชิก 
(4)  ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
(5)  ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(6)  ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(7)  ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ 

แกกิจการของสหกรณ 
(8)  ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9)  ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(10)  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 
(11)  ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
(12)  ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(13)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
(14)  ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือ

บุคคลอื่นใด 
(15)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ
หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานอง หรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  3 

ทุน 

ขอ 4  ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
(1)  ออกหุน 
(2)  รับฝากเงิน 
(3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอื่น 

(4)  สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ 
(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

หุน 

ขอ 5  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6  การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก 
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินที่จายควบกับ
เงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือ
จะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหน้ี 

ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 

ขอ 7  การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน
ของสมาชิก ในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิก 
ที่โอนยายสังกัดตามขอ 41 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายน้ันนําเงินสงสหกรณทุกวันสิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ัน 
ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน
คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ันมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 120 เดือน หรือเปน
จํานวนเงินไมนอยกวา 150,000 บาท(หน่ึงแสนหาหมื่นบาทถวน) และไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณ ในฐานะผูกู
หรือผูคํ้าประกัน จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานง
เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  
 ขอ 9  การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว ใหสมาชิก 
แตละคนทราบ ทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
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หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ 10  การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก 
หรือสหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ 
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร หรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหน่ึงของนิติบุคคลน้ันเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งน้ีตามระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
และกําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

ขอ 11  การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูไดแก 
(1)  สมาชิกของสหกรณ 
(2)  สหกรณอื่น  

การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได 
ตามขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและกําหนดไว 
ในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมีเงินทุน 
เหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงและเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี ตองเสนอคําขอกูตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12  ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ 
อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย 
ที่ใหเงินกูน้ัน 

ขอ 13  ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 
(1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน และมี

ความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
(2)  เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพื่อการอันจําเปน 

หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกน้ันไดตามระเบียบของ
สหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 
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(3)  เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพื่อสงเสริม 
ฐานะความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการ อาจให
เงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ 
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 14  ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตราตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง 
พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการ 
เรียกคืนโดยมิชักชา 

(1)  เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(2)  เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ 

ผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4)  เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
ในกรณีที่ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระหน้ี

น้ันโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูคํ้าประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวดราย
เดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทน้ัน ๆ 

ขอ 16  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงค 
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 44 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยใหคํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

ขอ 18  วงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกัน ใหที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  7 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 19  การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทั้งน้ี จะตองอยูภายในวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 18  

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 20  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี 

(1)  หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง ซึ่งสหกรณ 
เปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
กับผูจัดการ รวมเปนสองคน 

(2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนน้ีจะตองลง
ลายมือช่ือของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

อน่ึง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสาร 
การเงินของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณ (ถาม)ี เปนสําคัญดวย  

ขอ 21  การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ ทั้งน้ี เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 22  การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน 
สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลา 
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยว 
กับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน 
และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย 
หน้ีสิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน ของทุกป 

ขอ 23  การเสนองบการเงินประจําปตอท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอ 
ตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงินประจําป 
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานงบการเงินประจําปพรอมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 



 

            น.อ.                                  น.ท. 
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ขอ 24  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน 
สมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่นตลอดจน
ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหญและรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ตอสํานักงานสหกรณจังหวัดหรือสวนราชการที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุม 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจาก 
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 25  การตรวจสอบบัญช ีบัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชี
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงต้ัง 

ขอ 26  การกํากับดูแลสหกรณ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจ  ออกคําสั่ง 
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ 
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลา
ทํางานของสหกรณ 

ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและให
คําช้ีแจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ 27   การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานน้ันหรือกฎกระทรวงกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 28  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ 
ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได
ดังตอไปน้ี 

 (1)  เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อน่ึง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงิน
ปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
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 (2)  เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระหน้ีสหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับงวดที่ผิดนัดน้ัน 

 (3)  เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
 (4)  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนน้ีหากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

 (5)  เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอย
ละสิบของกําไรสุทธิ 

 (6)  เปนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  
 (7)  เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  
 (8)  เปนทุนพัฒนากิจการสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
 (9)  กําไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถาม)ี ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
การใชจายทุนสะสมตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกําหนดระเบียบสําหรับ

แตละทุนเปนการเฉพาะ 

ทุนสํารอง 

ขอ 29  ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนําเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินน้ัน
สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ 

จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความก็ใหสมทบ 
จํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 
28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี หรือปรากฎ
วาจํานวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

ขอ 30  สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได 
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 

ทุนสํารองน้ีจะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี 
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหม ที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 
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หมวด 5 
สมาชิก 

ขอ 31  สมาชิก สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
(1)  ผูที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุน

ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 
(2)  ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และไดชําระ

คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 32  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2)  เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3)  เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศที่มีสถานที่ 

ทํางานอยู ณ ที่กองบิน 4 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หรือขาราชการบํานาญ หรือขาราชการที่เคยปฏิบัติงาน 
อยู ณ ที่ต้ังกองบิน 4 และมีคําสั่งยายไปหนวยอื่น หรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ี 

(4)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 33  การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37 ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี
ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวา หัวหนาแผนก หรือหัวหนาหนวยข้ึนตรง กองบิน 4 คนหน่ึง
รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา หัวหนาหนวยข้ึนตรง กองบิน 4 ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครน้ันลงลายมือช่ือของตน 
ในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวนแลวเสนอ
เรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ 
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิก ในกรณีดังวาน้ี ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 34  คาธรรมเนียมแรกเขา เขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ 
คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ 35  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาไดสิทธิ 
ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(1)  เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2)  เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
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(3)  เสนอหรือไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
(4)  ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(5)  สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังน้ี 
(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(2)  เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3)  สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5)  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ  36  สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได
และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงิน 
คาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหมสหกรณก็จะจัดการโอนเงิน 
คาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถาม)ี ที่สมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 37  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนด
ใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งน้ี เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงิน
คาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหนาช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 39  การต้ังผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปน
หลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน
หนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย 
คาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว 
ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท ผูมีสิทธิไดรับเงิน
จํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งน้ี ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หน่ึงป นับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให 
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แสดงวาสมาชิกน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ 
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณ 
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารอง
ของสหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 40  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5)  ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่ออกจากราชการ 

หรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมิไดลาออกจากสหกรณ 
(6)  ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41  สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด สมาชิกที่โอน 
หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย 
ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหน้ีสินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวาน้ันอาจไดรับ
เงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ 42  การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน
เงินกูอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความ
ในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ 43  การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(1)  ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2)  ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี 

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3)  นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(4)  ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5)  คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ 
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(6)  ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ
จะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณ 
อยูแลว 

(7)  จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
ของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริตไมวาในฐานะสมาชิก
หรือในฐานะทําหนาที่กรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย 
ตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ี
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู
ทั้งหมดในขณะน้ันแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิ ย่ืนอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยให ย่ืนอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สดุ 

ขอ 44  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อน่ึง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถาม)ี ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุมทราบโดยเร็ว 

ขอ 45  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณคืนใหกอน
คาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยู 
ในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี 
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับ
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลว 
ก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ เวนแต
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตองคําพิพากษาใหลมละลายสหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจาก
ตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดน้ัน คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล 
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมี 
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี
โดยขอรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได 
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  14 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก 
ที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืน
แกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 น้ัน ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 

ขอ 47  กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดต้ังกลุมสมาชิกข้ึน การจัดกลุม การประชุมกลุมกิจกรรมของที่
ประชุมกลุม การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

ขอ 48  ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ 49  สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 50   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2)  เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย  
 (ก)  บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 
 (ข)  เปนบุคคลหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตนสังกัดเดียวกันกับสมาชิก

และไดรับเงินเดือนหรือคาจางจากหนวยงานตนสังกัดน้ัน แตขอบังคับไมไดกําหนดคุณสมบัติใหตําแหนง
ดังกลาวเปนสมาชิกของสหกรณได 

(3)  เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4)  เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(5)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  15 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 51  วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่กําหนดไว โดยใหย่ืนหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิก ตามขอ50 (2) เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควร
แลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ 52  คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 50 บาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ 
จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 53  การถือหุน ใหสมาชิกสมทบถือปฏิบัติในการถือหุนเปนไปตามหมวด 3 วาดวยหุนโดยอนุโลม  

ขอ 54   สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 

(1)  รับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(2)  รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(3)  ฝากเงินกับสหกรณไดทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพยและประเภทประจํา 
(4) กูเงินจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ แตทั้งน้ี ตองไมเกินจํานวนเงินฝากรวมกับ

ทุนเรือนหุนที่ตนเองมีอยูในสหกรณ 
(ข) หนาท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(2)  เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(3)  สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 
(4)  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   
(5)  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ี 
(1)  นับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 
(2)  การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3)  เปนกรรมการดําเนินการ 
(4)  กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเอง 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 55   การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  16 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 56   การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได 
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 57  การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดย

ประการใด ๆ 

ขอ 58  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอ 59  การต้ังผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึง
หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย 
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว  ตองทําเปน
หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และสหกรณ 
จะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ 
ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐาน 
มาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ทั้งน้ี 
ตามขอกําหนดในขอ 60 และขอ 61 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด
หน่ึงปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให
แสดงวาสมาชิกสมทบน้ัน ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ 
ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทํา 
ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปน
ทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

ขอ 60  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (1) (2) (4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยู 
ในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  17 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้น
ปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกน้ันดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55 (5) (6) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน 
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน
ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก
สมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน 
ที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลว
นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคา
เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 
จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 61  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงิน 
ของสมาชิกสมทบตามขอ 60 น้ัน ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 62  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ 
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 
การประชุมใหญ 

ขอ 63  การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ 
สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผูจัดต้ังสหกรณ
กําหนด 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหน่ึงครั้งภายในหน่ึงรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  18 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 64  การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได
เมื่อมีเหตุอันสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ
ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชาแตไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน 
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน
ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได 
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 
ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียน
สหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ขอ 65   การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 5,000 คน 
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน 

ขอ 66  การเลือกต้ังและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 
(1)  สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก และใหดําเนินการเลือกต้ังตาม

ระเบียบของสหกรณ 
(2)  การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ

สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถาม)ี หรือตัวแทนกลุมแจง
รายช่ือผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3)  ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิก 10 คน
ตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนในจํานวนน้ี
ใหประธานกลุม (ถาม)ี เปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกต้ังได
อน่ึง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหน่ึงรอยคนไมได 

(4)  ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมีการ
เลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 67  การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ 
(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม 
(2)  ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 
(3)  ออกจากกลุมที่ตนสังกัด 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 68  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง
ไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน
ผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง และให
ผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยูได 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  19 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
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ขอ 69  การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถา
การประชุมน้ันเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งน้ี ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือน้ัน และตองแจงใหเจาหนาที่จากกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ 70  องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย
ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือ 
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ 
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกต้ังใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแต 
การเลือกต้ังน้ันจะมีการรับสมัครลวงหนาและเปดรับสมาชิกเปนการทั่วไป 

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 71  การเรียกประชุมใหญครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 70 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายใน 
สิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังน้ีถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวา 
หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม 
แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 70 วรรคแรกก็ใหงดประชุม 

ขอ 72  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง
ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกต้ังผูแทน
สมาชิก และวินิจฉัยอุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2)  พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 
(3)  อนุมัติงบการเงินประจําปและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(4)  รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 
(5)  กําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 
(6)  กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ 
(7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
(8)  กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(9)  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
(10)  เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เขารวมจัดต้ังหรือเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  20 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(11)  รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ 
ที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 

(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ 
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13)  กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 73  คณะผูจัดต้ังสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมีอํานาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้งแรก
จะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการข้ึน และใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

ขอ 74  คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน
กรรมการหน่ึงคนและกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
ณ สํานักงานสหกรณ 

หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
(5)  เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(6)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระหน้ีทุกชนิดไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป 

ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ โดยมิไดรับการผอนผันการชําระหน้ีจากคณะกรรมการ 
ดําเนินการ เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะไดวินิจฉัยวาการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําหรือเจตนา
ของสมาชิก 

(7)  ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 
(8)  ลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด 
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ขอ 75  อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)  เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุม 
ดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3)  ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 
(4)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)  ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2)  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)  จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3)  แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 
(4)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1)  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย 

(2)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 76  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 
ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธี
จับฉลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการ
ที่อยูในตําแหนงจนครบวาระออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลงตามวาระ 
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
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กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการที่ยังอยูในตําแหนงประสงคจะลงสมัคร
รับเลือกต้ังในตําแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียกอนและใหถือวา
เปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกต้ังใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรกมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ขอ 77  การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปน้ี 
(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก 

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
(5)  ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 
(6)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 
(7)  นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว 
(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (8) และ
ไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะน้ัน 
ยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายน้ันตองพนจากตําแหนง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ 
ครั้งน้ันเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะและอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

ขอ 78  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ เวนแตเพราะเหตุตามขอ 77 (7) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา
จะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุม
ดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน 
เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ 
เพื่อเลือกต้ังใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอื่นข้ึนทําหนาที่แทน
ช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  23 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 79  การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แตตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ 
ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 80  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณกับทั้ง
ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุน 
ของสหกรณ 

(3)  พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(4)  คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกัน 

ในฐานะสวนตัว 
(5)  กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
(6)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําป 

และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
(7)  เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(8)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
(9)  เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการเปน

สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น 
(10)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
(11)  พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(12)  พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
(13)  พิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 
(14)  พิจารณาดําเนินการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
(15)  เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทน 

ใหตามที่เห็นสมควร 
(16)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  24 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
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(17)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(18)  พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(19)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(20)  ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(21)  พิจารณาแตงต้ังผูแทนสหกรณเพื่อเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ 
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิก ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่
ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการน้ันกําหนดไว 

(22)  อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

ขอ 81   ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําให เสื่อมเสีย
ผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ 
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ 82   คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการจาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้ง
เปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง 
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม 
คราวถัดไปทราบ 

ขอ 83  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ  ระเบียบ มติ และ
คําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  25 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน 
ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณให ถูกตองครบถวน 
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3)  ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ 
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงาน 
ของสหกรณ 

(5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(7)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8)  ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย 

ขอ 84  คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการ อาจต้ังคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซึ่งต้ังคณะกรรมการเงินกูน้ัน 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปน
อยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ขอ  85  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
รวมทั้งขอตอไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(2)  ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

(3)  ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4)  สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระ

หน้ีเงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  26 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาตกเปนผูผิดนัดชําระหน้ี
ตามขอ 74 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 

ขอ 86  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน 3 คน โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม 
กันเดือนละหน่ึงครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการ 
นัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 87   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่
สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2)  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)  ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก 
(4)  ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(5)  ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและ

นอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม 

ขอ 88  คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง
แตงต้ังอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 

 

 

 

  



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  27 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 89  ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ 
เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการ
เงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการน้ัน ๆ เปนประธานในที่ประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับ 
แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหน่ึงข้ึนเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ 
ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือตําแหนงประธานกรรมการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัว
ประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําได โดยใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะ
คราวน้ันหรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกหรืออยูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระไมได เวนแตเกิดเหตุการณที่ไมอาจ
ควบคุมใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย  

ถาประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระ และไมใชกรณีที่ไมอาจควบคุมให 
การประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย โดยตอเน่ืองกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานแลวแตกรณี จํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานแลวแตกรณี ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป 
ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให
รองประธานเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานไมอยูในที่ประชุมดวยก็ใหที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการ
คนหน่ึงข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ันแทน 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ 90   การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียง 
ในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันไมได 

ขอ 91  การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด เวนแต 
ในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  28 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

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

รายงานการประชุม 

ขอ 92  รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 
แลวแตกรณี อีกคนหน่ึงที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 93   การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ
โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเปนที่ปรึกษา
สหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน 
และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงต้ัง หรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไว 
ในขอ 95 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการใหออกจากตําแหนงของ
ผูจัดการ 

ขอ 94  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม
กําหนดระยะเวลาก็ได 

ขอ 95  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให 
ผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 

(2)  ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน และชักชวน
การถือหุนในสหกรณ 

(3)  รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(4)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  29 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(5)  จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงนิใหกูทุกหกเดือนพรอม
กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6)  พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ
สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบัน 

 (9)  ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10)  รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11)  จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(12)  จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ 

(13)  เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณ

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(17)  รักษาเงินสดของสหกรณภายในจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการอนุญาตใหสํารอง

ไวใชจายในกิจการของสหกรณ และจัดการสงเงินของสหกรณ นอกจากจํานวนดังกลาวน้ันเขาฝากตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(18)  ดูแลที่ดิน สํานักงาน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสินอื่น ๆ ของสหกรณ 
(19)  รับผิดชอบตรวจสอบการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตองตลอดจน

รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณไวโดยครบถวน 
(20)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลา 

ที่ทางราชการกําหนด 
(21)  คํ้าประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันใน

ฐานะสวนตัว 
(22)  ปฏิบั ติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 

ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  30 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอ 96  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง
หน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ

กําหนด 
(4)  อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดในสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใดถึงกําหนดกอน 

และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ 
(5)  ถูกเลิกจาง 
(6)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา

การหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน
หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ 97   การลาออกของผูจัดการ ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออก 
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกน้ัน การยับย้ังการลาออกของผูจัดการสหกรณใหกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ 98   การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ภายใน 5 ป นับแตวันที่ 
จดทะเบียนสหกรณ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงต้ังผูจัดการ หรือสหกรณไมอยูในฐานะจะจัดจาง
เจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการมอบหมายในหนาที่ผูจัดการ 
ใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ 99  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงต้ังใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย 
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 100  การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจน
จัดทํางบการเงิน ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 101  เจาหนาท่ีของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจาง และแตงต้ัง
เจาหนาที่อื่นตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 
74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทั้งน้ี 
ตามระเบียบของสหกรณ  

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 102  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่ง
ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได เพื่อใหความเห็น
แนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  31 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 103  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวน 1 คน   

กรณีของคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีหัวหนาคณะหน่ึงคน ซึ่งตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศช่ือหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญ
ทราบดวย 

ขอ 104  ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ 
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
เพื่อนําเสนอช่ือผูที่ผานการคัดเลือก เสนอใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย และใหผูไมไดรับ
เลือกต้ังคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวน 1 คน 

กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองพนจากตําแหนงตามขอ106 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการ
สํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจการใหม  

ขอ 105  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 
1 ป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังซ้ําได   

ขอ 106  การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุ
อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ตาย 
(3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

หรือย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี 
(4)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล  

(5)  นายทะเบียนสหกรณหรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด  

ขอ 107  อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปน้ี  

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
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(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 
เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
ของสหกรณ 

(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 
แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณตามวรรคกอน ผูตรวจสอบกิจการตอง
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดดวย 

ขอ 108  การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน 
และประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
เพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญ 
ของสหกรณดวย 

กรณีที่พบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิกอยางรายแรง หรือ
สหกรณไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก และสหกรณ 
อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสง
สําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลโดยเร็ว  

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบวรรคกอน และสําเนารายงาน 
ผลการแกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการใหสํานักงานสวนราชการที่กํากับดูแลทราบดวย  

ขอ 109  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย 
 ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ 
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิด
แกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน 

การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 
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หมวด  11 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 110  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1)  ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิก 

พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
(2)  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับน้ันใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการซึ่งลงลายมือช่ือเขาประชุม แตถาสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน 
ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติมน้ันพรอมดวยเหตุผล 

(3)  การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ 
ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกหรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองคประชุม 
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคน แลวแตกรณี 

(4)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ 
หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 

หมวด 12 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 111  ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
รวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น 
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
(5) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน 
(10)  ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(11)  ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 



 

            น.อ.                                  น.ท. 
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เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) และ (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน 
จึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 
กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ขอ 112  การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 ขอ 111 (3) (4) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี 
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 113  การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปญหาน้ันตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ 114 ทรัพยสินของสหกรณ การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะน้ันเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก 
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 115 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชําระ
หน้ีสินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ
ดังตอไปน้ี 

 (1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว    
  (2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  (3)  จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาได
ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปน้ัน 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได
ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 116  ในกรณีท่ีขอบังคับน้ีมิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหน่ึง
แหงขอบังคับน้ีดวย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 117  นับแตวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ี 
ถือใชและไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหถือใชตามระเบียบน้ันไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบ 
ข้ึนถือใชใหมตามขอบังคับน้ี   
 



 

            น.อ.                                  น.ท. 

ขอบังคับ  หนา  35 
สหกรณออมทรัพยขาราชการกองบิน 4 จํากัด 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 
             (ลงช่ือ) นาวาอากาศเอก  เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง   ประธานกรรมการ
                        (เนาวมรัตน  ประพัฒนทอง) 
 
 
             (ลงช่ือ) นาวาอากาศโท        วีระชาติ  อยูคง   เลขานุการ 
                             (วีระชาติ  อยูคง) 
 
 
 
 
 
เหตุผล  ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับน้ีแทน 
 1. เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  

 2. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิก

สมทบสหกรณ พ.ศ.2563 


