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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     ประเภท สหกรณออมทรัพย 
     ท่ีตั้งสํานักงาน (ใหญ) เลขที่ ๑๕ ถนนราชบพิธ  
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
     สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ ใหดําเนินการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
 
 
 
     ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 
     รูปราชสหี ซึ่งเปนสัญลักษณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกํากับ
ดูแลเทศบาลลอมรอบดวยลายไทยเปนลายกนก หมายถึง 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกสหกรณเทศบาลทั่ว
ประเทศไทย และชื่อสหกรณภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ขอ ๑. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน 
     ชื่อ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
     The Municipal Officer Saving Co-operative, Limited 
     ประเภท สหกรณออมทรัพย 
     ท่ีตั้งสํานักงาน (ใหญ) เลขที่ ๑๔๕ ซอยบรมราชชนนี ๔๙  
ถนนบรมราชชนนี   แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
     สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วา
การเขตแหงทองที่ ที่สหกรณตั้งอยู เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบัในการประชุมใหญคราว
ตอไปดวย 
     ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 
 
 
     รูปราชสหี ซึ่งเปนสัญลักษณของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกํากับ
ดูแลเทศบาลลอมรอบดวยลายไทยเปนลายกนก หมายถึง 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกสหกรณเทศบาลทั่ว
ประเทศไทย และชื่อสหกรณภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
สหกรณยายสํานักงานใหม 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
      ขอ ๔ ในขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแกไขคําวา “งบดุล” เปน “งบการเงินประจําป 
เปลี่ยนตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ 

     ขอ 15 ความมุงหมายแหงเงนิกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวา
ประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
     ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใชเงินกู
ของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

     ขอ 15 ความมุงหมายแหงเงนิกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวา
ประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
     ใหคณะกรรมการดําเนินการติดตามการใชเงินกูของสมาชิก  
และสหกรณอื่น ใหตรงตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

ปรับขอความใหเขาใจงายขึ้น 

     ขอ 27 ทะเบียนและบัญชี ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนหุน และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม 
และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 
     เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียน
หุน ใหสหกรณแจงการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

     ขอ ๒๗ ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ ใหสหกรณจัดทํา
ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงานการประชุมใหญการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 
ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรใหมีขึ้น 
     ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแก 
นายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน 
     ใหสหกรณสงสําเนารายงานการประชุมใหญ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการตอสํานักงานสหกรณจังหวัด 
หรือสวนราชการที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี 
การประชุม 
     ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก 
หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวัน
สิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 

เปลี่ยนตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย
การจัดทําทะเบียนสมาชิก 
และทะเบียนหุนของสหกรณ 

 

 



-3- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  
ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชี 
หรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิก 
รายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 
ของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

     สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกได  
ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชี 
หรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิก 
รายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 
ของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 

     ขอ 29 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้น  
ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยผูสอบบัญช ี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

     ขอ ๒๙ การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้น  
ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนดโดยผูสอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

ปรับปรุงขอความ 
ตามมาตรา 69 แหง พ.ร.บ.
สหกรณ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 

     ขอ 30 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี  
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอื่น ๆ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ 
หรือสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการ 
ของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงาน
การประชุมได ทั้งอาจเรียกและเขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญ
ตาง ๆ ของสหกรณได 
     ท้ังนี้ ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวก
และชี้แจงขอความในเรื่องเก่ียวกับกิจการของสหกรณ ใหทราบตาม
วัตถุประสงค 

     ขอ ๓๐ การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญช ี 
หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
คณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที ่สมาชิก
ของสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริง
เก่ียวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเก่ียวกับ   
การดําเนินงาน หรือรายงานการประชุม หรือเขาไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 
 
 
     ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเก่ียวของตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่ง
และอํานวยความสะดวก หรือใหความชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจง
แกผูปฏิบัตกิารตามสมควร 

แกไขใหสอดคลองกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 
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     ขอ 31 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการ 
หรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล 
ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 

     ขอ ๓๑ การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการ 
หรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล ตาม
แบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นหรือกฎกระทรวงกําหนด 

เพ่ิมขอความใหถูกตอง
ครบถวน 

     ขอ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
     (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เปนผูมีลักษณะนิสัยดี 
     (4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค 
ในการใหกูยืมเงินอยูกอน เวนแตจะสมัครเขาเปนสมาชิก 
สหกรณนี้อีก เพื่อประโยชนในการถือหุนก็ได แตไมใหไดรับเงินกู
จนกวาจะไดลาออกจากสมาชิกในสหกรณเดิมแลว หรือผูสมัคร 
เปนสมาชิกตามขอ 38 
     (5) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
          ก. เปนพนักงานหรือพนักงานผูรับบํานาญสังกัดเทศบาล
หรือเมืองพัทยา 
          ข. เปนลูกจางประจําสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา  
หรือสถานธนานุบาลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          ค. เปนกรรมการหรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
          ง. เปนลูกจางกองทุนที่เก่ียวของกับเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          จ. เปนเจาหนาที่สหกรณ 
          ฉ. เปนขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ี
ปฏิบัติงานในสวนกลาง ตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป  

     ขอ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
     (2) เปนเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เปนผูมีลักษณะนิสัยดี 
     (4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค 
ในการใหกูยืมเงินอยูกอน เวนแตจะสมัครเขาเปนสมาชิก 
สหกรณนี้อีก เพื่อประโยชนในการถือหุนก็ได แตไมใหไดรับเงินกู
จนกวาจะไดลาออกจากสมาชิกในสหกรณเดิมแลว หรือผูสมัคร 
เปนสมาชิกตามขอ 38 
     (5) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
          ก. เปนพนักงานหรือพนักงานผูรับบํานาญสังกัดเทศบาล
หรือเมืองพัทยา 
          ข. เปนลูกจางประจําสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา  
หรือสถานธนานุบาลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          ค. เปนกรรมการหรือเจาหนาที่ หรือลูกจางของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
          ง. เปนลูกจางกองทุนที่เก่ียวของกับเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          จ. เปนเจาหนาที่สหกรณ 
          ฉ. เปนขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นท่ี
ปฏิบัติงานในสวนกลาง ตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป  

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด 
ความชัดเจน 
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     ขอ 39 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

     ขอ ๓๙ การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ 
และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ 
สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด 
ความชัดเจน 

     ขอ 48/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ 
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
     (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เปนพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดเทศบาล หรือเมือง
พัทยา 
     (4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
     (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ 
ออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

     ขอ 48/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ 
ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
     (2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
     (3) เปนพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดเทศบาล หรือเมือง
พัทยา 
     (4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
     (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ 
ออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิด 
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

     ขอ 54 คณะกรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหนึ่งมีจํานวน 15 คน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการ นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน 
 

     ขอ ๕๔ คณะกรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
สมาชิกเปนกรรมการดําเนินการคณะหนึ่งมีจํานวน 15 คน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
และเลขานุการ นอกนั้นเปนกรรมการ 
     ท้ังนี ้ขอกําหนด หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา หรือวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญกอนใชบังคับ  
     กรรมการดําเนินการตองเปนผูซึ่งมีคุณวุฒิดานการเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดอยางนอยสามคน 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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     หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่
กรรมการดําเนินการ 
     (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดใหจําคุกใน
ความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
 
     (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ 
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
     (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือมีคํา
วินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ ตามคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ 
     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการดําเนินการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
     (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของตนเอง 
     (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
     หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง และการสรรหาให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 
     

     หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่
กรรมการดําเนินการ 
     (๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 
     (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ 
หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
     (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ ตามมาตรา ๒๒                
 
     (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
     (๕) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ 
 
 
 
     (๖) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตาม
มาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง  
 
     (๗) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

 

 



-7- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
      (๘) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนด
หามดํารงตําแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงาน
กํากับดูแล แลวแตกรณี 
     (๙) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
กิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอ่ืน
หรือฉอโกงประชาชน 
     (๑๐) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
     (๑๑) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น เวนแตเปน
กรรมการของชุมนุมสหกรณที่สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไม
เกินหนึ่งแหง 
     (๑๒) พนจากตําแหนงผูจัดการของสหกรณแหงนี้ไมเกินหนึ่งป  
     (๑๓) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวัน กับนิติ
บุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวย
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันท่ีไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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      (๑๔) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณท่ีตนเปน

สมาชิก ในระยะเวลาสองปทางบัญช ีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการดําเนินการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น โดยมิได
รับการผอนผัน  การชําระหนี้จากคณะกรรมการดําเนินการ เวนแต
คณะกรรมการดําเนินการจะไดวินิจฉัยวาการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้น
จากการกระทําหรือเจตนาของสมาชิกนั้น 
     (๑๕) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 
     ใหผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ จัดทําหนังสือ
พรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณ เพ่ือรับรองตนเองวามีคณุสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคแรกและวรรคสอง และแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับเลือกตั้ง และใหสหกรณดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของภายในเจ็ดนับ
แตวันที่ไดรับเอกสาร หากเห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไม
ครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น 
     ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ใหสหกรณแจงเหตุที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือ
หยุดปฏิบัติหนาที ่และพนจากตําแหนงทันที 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

 

- 

 



9- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     ขอ 55 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
     (ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
          (2) ควบคุมดูแลการดําเนินการงานทั่วไปของสหกรณ ให
เปนไปดวยความเรียบรอย และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
          (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
          (4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตขอบังคบั ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 
 
     (ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ แทน
ประโนกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง 
          (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
          (3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตขอบังคบั ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 
 

     ขอ ๕๕ อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง  
     (ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (๑) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาวให
เปนไปดวยความเรียบรอย 
          (๒) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ให
เปนไปดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
          (๓) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ 
          (๔) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่ง
ของสหกรณ 
     (ข) รองประธานกรรมการคนที ่๑ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (๑) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทน
ประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
          (๒) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
          (๓) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่ง
ของสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดอํานาจหนาที่ของรอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 และ
รองประธานกรรมการคนที่ 2 

 

 

 



-10- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกกครั้ง 
          (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ
ใหเรียบรอยอยูเสมอ 
          (3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการ
ดําเนินการ แลวแตกรณี 
          (4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตขอบังคบั ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 
 

     (ค) รองประธานกรรมการคนที ่๒ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (๑) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 
แทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที ่๑ ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
คนที ่๑ วางลง 
          (๒) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
          (๓) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่ง
ของสหกรณ 
     (ง) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (๑) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
          (๒) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ
สหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
          (๓) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการ
ดําเนินการ แลวแตกรณี 
          (๔) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่ง
ของสหกรณ 
 

กําหนดอํานาจหนาที่ของรอง
ประธานกรรมการคนที่ 1 และ
รองประธานกรรมการคนที่ 2 
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     (ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และการเก็บรักษา
เงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
          (2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตขอบังคบั ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 

     (จ) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
          (๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และเก็บรักษา
เงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
          (๒) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ 

 

     ขอ 60 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ กับทั้ง
ในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้ง
ในขอตอไปนี้ 
     (1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจาก
สหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามขอบังคับ 
ระเบียบ และมติของสหกรณ 
     (2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน  
การใหเงินกู และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ 
     (3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ และเสนอ
งบดุลกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญ 
     (4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
     (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

     ขอ 60 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ 
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและ
มติของท่ีประชุมใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแก
สหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
     (1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และสมาชิกออกจาก
สหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามขอบังคับ 
ระเบียบ และมติของสหกรณ 
     (2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน  
การใหเงินกู และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ 
     (3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ และเสนอ
งบการเงินประจําปกับรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณตอที่ประชุมใหญ 
     (4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
     (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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     (6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนของกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ
เจาหนาที่ผูชวย 
     (7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนด
คาตอบแทนแกผูจัดการ เจาหนาที่ และผูดํารงตาํแหนงอ่ืนของ
สหกรณ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปน
การถูกตอง 
     (8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแก
ผูตรวจสอบภายใน 
     (9) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
     (10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี 
เอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
     (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ 
     (12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการของสหกรณ 
     (13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือ
ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 
 

     (6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  
คาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนของกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ
เจาหนาที่ผูชวย 
     (7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนด
คาตอบแทนแกผูจัดการ เจาหนาที่ และผูดํารงตาํแหนงอ่ืนของ
สหกรณ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปน
การถูกตอง 
     (8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแก
ผูตรวจสอบภายใน 
     (9) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 
     (10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุด
บัญชี เอกสารตาง ๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
     (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ 
     (12) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการของสหกรณ 
     (13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ 
หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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     (14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให
กิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
     (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือผู
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ 
     (16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนให 
ตามที่เห็นสมควร 
     (17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณหรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
     (18) เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมท้ัง
ประมาณการรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ 
     (19) ทําการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสินดังระบุไวในวัตถุประสงค
ของสหกรณ 
     (20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของ
สหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญ และออกเสียงในกากรประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณซึ่ง
สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ขอบังคบัของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 
     (21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแก
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
ผูจัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

     (14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให
กิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี
     (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือผู
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ 
     (16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่
ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนด
คาตอบแทนให ตามที่เห็นสมควร 
     (17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ
หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (18) เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมท้ัง
ประมาณการรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ 
     (19) ทําการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสินดังระบุไวในวัตถุประสงค
ของสหกรณ 
     (20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของ
สหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญ และออกเสียงในกากรประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณซึ่ง
สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ขอบังคบัของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 
     (21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแก
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
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-14- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
      (๒๒) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธใน

ภาพรวมของสหกรณเพ่ือเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ
รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (๒๓) จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ 
ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และ
เจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อเปนแนวปฏิบัติของสหกรณ 
     (๒๔) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ดานตาง ๆ ของสหกรณ โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัด
ใหมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหที่ประชุม
ใหญทราบ 
     (๒๕) กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของอยางเครงครดั 
     (๒๖) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
กิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     (๒๗) กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเรื่องที่สําคัญของ
สหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการอยางรวดเร็ว และมี
กระบวนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน เพ่ือให
คณะกรรมการดําเนินการสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดอยาง
สมบูรณ 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
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      (๒๘) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน 

การกูยืมจากสหกรณอื่น และสถาบันการเงิน และการค้ําประกัน 
เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 
     (๒๙) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน 
     (๓๐) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่
แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได 
     (๓๑) กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดสงขอมูลและรายงาน 
ตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     (๓๒) ปฏิบัติตามและกํากับดูแลสหกรณใหดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

     ขอ 61 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  
ถากรรมการดําเนินการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่  
หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับ 
ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 

     ขอ ๖๑ คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ ตอง
รับผิดรวนกันในความเสียหายตอสหกรณในกรณีดังตอไปนี้ 
     (๑) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
     (๒) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
     (๓) ดําเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขตแหงการ
ดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการไดของสหกรณ 
     ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการ
กระทําของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ อันเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของ
สหกรณผูนั้น  ตองรับผิดรวมกันกับคณะกรรมการดําเนินการ 
กรรมการดําเนินการ ในความเสียหายตอสหกรณนั้น 

ตาม พ.ร.บ.สหกรณ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
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      บุคคลตามวรรคแรก และวรรคสอง ไมตองรับผิดในกรณี

ดังตอไปนี้ 
     (๑) พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทําการอันเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตอสหกรณ 
     (๒) ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดย
ปรากฏในรายงานการประชุม หรือไดทําคําคัดคานเปนหนังสือยื่น
ตอประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแตสิ้นสุดการประชุม 

ตาม พ.ร.บ.สหกรณ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ไมมี      ขอ ๖๓/๑ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ  
เปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหกคน โดยใหมี
ตําแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการอนุกรรมการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
     คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปน
ผูทรงคณุวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได 
     คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตําแหนงไดเทากับ
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงนั้น 
     ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระหรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยและให
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 
     ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมี
อนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา  กึ่งหนึ่งของจํานวน
อนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
ไมมี      ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให

เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบ
และพิจารณา 

 

ไมมี      ขอ ๖๓/๒ อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจและหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมายขอบังคับระเบียบมติหรือคําสั่งของ
สหกรณในสวนที่เก่ียวของซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
     (๑) ศึกษาวิเคราะหและกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาโดยครอบคลุมถงึ
ความเสี่ยงประเภทตางๆเชนความเสี่ยงดานสินเชื่อการลงทุนสภาพ
คลองปฏิบัติการและดานอ่ืนๆใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัต ิ
     (๒) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใดๆที่เก่ียวของภายใต
ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (๓) ประเมินติดตามกํากับดูแลและทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (๔) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไขตลอดจน
ปจจัยและปญหาที่มีนัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
     (๕) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
ไมมี      (๖) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ 

และตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน
ประจําป 
     (๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

ไมมี      ขอ ๖๓/๓ คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน จํานวนเจ็ดคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการท่ีเปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมี
ตําแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการอนุกรรมการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 
     คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปน
ผูทรงคณุวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได 
     คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับ 
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การลงทุนนั้น 
     ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และให
ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
     ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการท้ังหมด จึงจะ
เปนองคประชุม 
     ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและ
พิจารณา 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
ไมมี      ขอ ๖๓/๔ อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน  

ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจและหนาที่ดําเนินการ 
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณในสวน
ที่เก่ียวของซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
     (๑) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับ
การลงทุนประจําปใหสอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  
เพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 
     (๒) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน 
ภายใตขอบเขตที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     (๓) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชนจากการ
ลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
     (๔) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 
     (๕) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบใน
รายงานประจําป 
     (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ตามกฎกระทรวงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     ขอ 78 ผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ  
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอ
ที่ประชุมใหญ 
     จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 

     ขอ ๗๘ ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง 
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
และเปนผูที่มีคณุวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี 
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่
เก่ียวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนที่
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนคณะผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณโดยมีจํานวนสามคนหรือหนึ่งนิติ
บุคคล 
     คณะผูตรวจสอบกิจการตองมีอยางนอยหนึ่งคนเปนผูมีวุฒิ
การศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการเงินการบัญชี การ
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตรใหมีประธานคณะหนึ่งคนมีหนาที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบ
กิจการและใหประกาศชื่อประธานคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่
ประชุมใหญทราบดวย 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
      ขอ ๗๘/๑ ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศขั้นตอนและวิธีการ
เลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ 
และใหประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบ
กิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด เพ่ือนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเสนอ
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวยและใหผูที่
ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี ้
ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการ
สํารองจํานวนสองคณะ 
     กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการ 
เปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ ๗๙/๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  
ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลา
ที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการใหม  
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     ขอ 79 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ 
ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
คนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
     ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 

     ขอ ๗๙ การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาสองปบัญชีสหกรณ เมื่อครบ
กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุม
ใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 
     ผูตรวจสอบกิจการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน  
     กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ
กอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญเพื่อ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรก
หลังจากผูตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบ
กิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนงของผูแทนตอเนื่องจากผูที่
ตนมาดํารงตําแหนง 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

ไมมี      ขอ ๗๙/๑ การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการเพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
     (๑) พนจากตําแหนงตามวาระ 
     (๒) ตาย 
     (๓) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผู
ตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการและใหมีผล
วันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติรับทราบ 
     (๔) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบ
กิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้ง
คณะหรือรายบุคคล 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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      (๕) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือ

มีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 

     ขอ 80 อํานาจหนาที่ของคณะ 
ผูตรวจสอบกิจการ คณะผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ  
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
 
 
 
     (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน 
ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและ
ขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 
     (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจ
แตละประเภทของสหกรณเพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแก
คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ 
อ่ืน ๆ ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
 
     (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง และหลักประกัน 
 
 
 
 

     ขอ ๘๐ อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ 
ทั้งดานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงนิ การบัญช ีและดาน
ปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
สหกรณ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้  
     (๑) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
     (๒) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณ 
     (๓) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขอบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

 



-24- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงิน
ตามประมาณการรายจายของสหกรณ 
 
 
     (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับและระเบียบ 
ตลอดจนมติตาง ๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ 
     (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ หรือกิจการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะ
กอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
     ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไปแลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย 
 

     (๔) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษา
ทรัพยสินของสหกรณ วิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพ
การใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง
เหมาะสม และคุมคา  
     (๕) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณในการ
พิจารณาแกไข ขอสังเกตหรือขอบกพรองเก่ียวกับการดําเนินงานที่
ไดรับแจงจากสํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ หรือผูสอบบัญชี 
     คณะผูตรวจสอบกิจการตองกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดานเพิ่มเติมในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
     (๑) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงาน  ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ
เปดเผยรายการในงบการเงนิของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง และได
ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งระเบียบ คําแนะนํา แนว
ปฏิบัติท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ตรวจสอบการจัดทํารายการ
ยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิก
ไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงาน
ทางการเงนิตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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      (๒) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบ

กิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ ดานการบริหารความเสี่ยงให
สอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการ
บริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานการ
ลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ 
เปนตน เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสหกรณเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว 
     (๓) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบ
กิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ
ใหสินเชื่อประเภทตาง ๆของสหกรณใหเปนไปตามนโยบายดาน
สินเชื่อที่วางไว สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดในสัญญา 
ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบายดานสินเชื่อและหลักเกณฑ     ท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
     (๔) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบ
กิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ
กําหนดนโยบายดานการลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณตองอยู
ภายใตนโยบายที่กําหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และได
ดําเนินการภายใตเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

 

 

 



-26- 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
      (๕) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบ

กิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการ
กําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของสหกรณ การดํารงสินทรัพยสภาพคลองให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
     กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ การฝาฝน
ระเบียบคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตอง
เปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการและที่ประชุมใหญ 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

      ขอ ๘๐/๑ การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการ
มีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรประจําเดือน
และประจําป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งขอสังเกต 
ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา เขารวม
ประชุมใหญเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจําปเสนอตอที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย 
 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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      กรณีพบวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

สหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ 
รวมทั้งขอบังคบั ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณที่
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณอยางรายแรง 
ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันที
เพ่ือดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 
     ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไข
ขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงาน ผลการติดตามการแกไข
ขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการดวย 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

     ขอ 81 ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ หากผู
ตรวจสอบกิจการพบขอบกพรองของสหกรณตองแจงให
คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการ
อานเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได ผูตรวจสอบ
กิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุ
อันไมแจงนั้น 

     ขอ ๘๑. ความรบัผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณผีูตรวจสอบ
กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก
สหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ ตองแจงให
คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไม
แจงนั้น 
     การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตาม
มติของท่ีประชุมใหญ 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 
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      ขอ ๘๑/๑ สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

     (๑) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ 
ในการใหคําชี้แจงตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล 
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ เพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบกิจการ 
     (๒) กําหนดระเบียบวาระการประชุม ใหผูตรวจสอบกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือ 
เชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง 
     (๓) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 
ผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไป
โดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ 

ตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ วาดวยผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

     ขอ ๘๒ ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
กําหนดระเบียบตาง ๆ  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
     (๑) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด 
     (๒) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝาก
ประจํา 
     (๓) ระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
     (๔) ระเบียบวาดวยหุน 
     (๕) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
     (๖) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษ 
     (๗) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

     ขอ ๘๒ ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
กําหนดระเบียบตาง ๆ  เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
     (๑) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด 
     (๒) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝาก
ประจํา 
     (๓) ระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
     (๔) ระเบียบวาดวยหุน 
     (๕) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
     (๖) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูพิเศษ 
     (๗) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

กําหนดใหระเบียบ 
ตาม (12) ระเบียบวาดวย 
การสรรหากรรมการ
ดําเนินการ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล 
     (๘) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
     (๙) ระเบียบวาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
     (๑๐) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือ
สงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและผูถึงแกกรรม 
     (๑๑) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
     (๑๒) ระเบียบวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ 
     (๑๓) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา 
     (๑๔) ระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู
สามัญ 
     (๑๕) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
     (๑๖) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
กําหนดไวใหมีเพ่ือสะดวก 
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
     เฉพาะระเบียบขอ (๒), (๓), (๑๑) และ (๑๕) ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนเสียกอนจึงใชบังคับได  
     ระเบียบ (๑๒) เพ่ือความสะดวกใหคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดข้ึนถือใชไดเลย และสงสําเนาระเบียบฯ ใหนายทะเบียน
สหกรณ รับทราบ 

     (๘) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
     (๙) ระเบียบวาดวยทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
     (๑๐) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือ
สงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและผูถึงแกกรรม 
     (๑๑) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
     (๑๒) ระเบียบวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ 
     (๑๓) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา 
     (๑๔) ระเบียบวาดวยกองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู
สามัญ 
     (๑๕) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 
     (๑๖) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
กําหนดไวใหมีเพ่ือสะดวก 
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
     เฉพาะระเบียบขอ (๒), (๓), (๑๑) และ (๑๕) ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนเสียกอนจึงใชบังคับได  
     ระเบียบ (๑๒) โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ และสง
สําเนาระเบียบใหนายทะเบียนสหกรณรับทราบ 
 

กําหนดใหระเบียบ 
ตาม (12) ระเบียบวาดวย 
การสรรหากรรมการ
ดําเนินการ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
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