
 

 
หมวด   1 

ช่ือ   ประเภท   และที่ต้ังสํานักงาน 
 

ขอ  1.  ชื่อ  สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย   จํากัด   
  ชื่อยอ  สอ.กบ. 
        Thai Employees’ Savings &  Credit  Cooperatives  Limited 
  ชื่อยอ    TESCO-OPS 
  ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
  ท่ีตั้งสํานักงาน เลขท่ี  59/39-40  ซอยทรงสะอาด  ถนนวิภาวดีรังสิต   

แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 
ตราสหกรณ ดวงตราสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
 

 

   
มีตราบริษัท    การบินไทย    จํากัด  ( มหาชน )   และช่ือสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด ภายในกรอบ             
ส่ีเหล่ียมจตุรัส  มุมมน   ขนาดกวาง  2.5  เซนติเมตร                    
ยาว  2.5  เซนติเมตร 

 
หมวด  2 

วัตถุประสงค 
 

 ขอ  2. วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณรวมท้ังใน
ขอตอไปนี้ 
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  ( 1 ) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย    โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายได
ของตนไวในทางอันม่ันคง   และไดรับผลประโยชนตามสมควร 

( 2 ) สงเสริมใหสมาชิกชวยตนเอง    และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

  ( 3 ) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อ
ประโยชนของสมาชิก 

  ( 4 ) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

  ( 5 ) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย   หรือประเภทประจําจากสมาชิก   หรือ 
สหกรณอ่ืน 

  ( 6 ) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินหรือตราสารการเงิน 

  ( 7 ) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

  ( 8 ) ใหกู   ใหสินเช่ือ   ใหยืม   ใหเชา   ใหเชาซ้ือ   โอน   รับจํานอง    หรือรับ
จํานําซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิก   หรือของสมาชิก 

  ( 9 ) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

  ( 10 ) จัดใหไดมา   ซ้ือ  ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ   ครอบครอง   กูยืม    เชา   
เชาซ้ือ    รับโอนสิทธิการเชา    หรือสิทธิการเชาซ้ือ    จํานอง  หรือจํานํา   ขาย    หรือจําหนายดวยวิธี
อ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิน 

  ( 11 ) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

  ( 12 ) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

  ( 13 ) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 
สหกรณ   

( 14 ) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก   หรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณ 

  ( 15 ) ซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

  ( 16 ) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

  ( 17 ) ฝากเงินในธนาคาร   หรือฝากเงินในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
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  ( 18 ) ฝากเงินหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด 

  ( 19 ) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

  ( 20 ) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หนวยงานของ
ตางประเทศหรือบุคคลอ่ืนใด 

  ( 21 ) รวมมือกับทางราชการ   สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   ชุมนุม 
สหกรณ    และสหกรณอ่ืน   เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

  ( 22 ) ดําเนินการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 

 

หมวด  3 
ทุน 

 
 

 ขอ  3. ทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค   ดังตอไปนี้ 
  ( 1 ) ออกหุน 
  ( 2 ) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
  ( 3 ) กูยืมเงิน  ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน   และหรือตราสารการเงินอยางอ่ืน 
  ( 4 ) สะสมทุนสํารองและหรือทุนอ่ืนๆ 
  ( 5 ) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหโดยไมมีภาระผูกพัน 
 ขอ  4. การออกหุน  สหกรณอาจออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวนหุน  มีมูลคาหุนๆละสิบบาท 

 ขอ  5. การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกเขาเปน
สมาชิกตามอัตราสวนของเงินไดรายเดือนของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ   

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรกน้ี   หมายถึง   เงินเดือนหรือคาจางประจําซ่ึง
สมาชิกไดรับจากนายจางตามขอ  34 (3)  
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สมาชิกอาจถือหุนรายเดือนเพิ่มข้ึนหรือซ้ือหุนเพ่ิมมากกวาอัตราท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   แตท้ังนี้ใหเปนไป
ตามประกาศกําหนดของสหกรณ 

 

  สมาชิกคนหนึ่งๆ   จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนท่ีชําระ
แลวท้ังหมดไมได 

  สมาชิกจะขาย   โอน   หรือถอนหุนคืนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 

  ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง   หามมิใหนําเงินคาหุนของ
สมาชิกไปชําระหนี้ตอเจาหนี้ 

ขอ  6. การชําระเงินคาหุนรายเดือน    การชําระเงินคาหุนรายเดือน   ใหชําระโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน   เวนแตสมาชิกท่ี
ลาออกจากงานประจําหรือเกษียณอายุ   ซ่ึงไดมีขอตกลงเปนอยางอ่ืนไวกับสหกรณ 

  เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ   และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวา   สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาหุนรายเดือนได โดย 
มิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะอนุญาตใหสมาชิกนั้น   
มิตองชําระเงินคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรก็ได 

  ในการชําระคาหุน    สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหน้ีกับสหกรณไมได   และ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังชําระไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ    

ขอ  7. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน    สมาชิกท่ีไมมีหนี้สินตอสหกรณ  หรือมีหนี้สินแต
ไมเกินทุนเรือนหุนท่ีตนถืออยู   และไดชําระคาหุนรายเดือนมาแลวไมนอยกวาแปดสิบส่ีเดือน    และ
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งแสนสองหมื่นบาท   จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน    หรือลดจํานวนการถือ
หุนรายเดือนลงก็ได    โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   แตในป
หนึ่งๆ   จะขอเปล่ียนแปลงมากกวาสองคร้ังไมได 

อนึ่ง    หากภายหลังสมาชิกมีภาระหน้ีสินตอสหกรณ     โดยไมไดใชเงินคาหุนคํ้า
ประกันสมาชิกรายน้ันยังคงมีหนาท่ีตองชําระเงินคาหุนรายเดือนตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดในขอ  5   
และ  ขอ  6 
 
 
        แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ 3. 
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 อนึ่ง    หากภายหลังสมาชิกมีภาระหน้ีสินตอสหกรณ     โดยไมไดใชเงินคาหุนคํ้าประกัน
สมาชิกรายนั้นยังคงมีหนาท่ีตองชําระเงินคาหุนรายเดือนตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดในขอ  5   และ  
ขอ  6 

ขอ  8.  การแจงยอดจํานวนหุน    สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนและเงินคาหุนท่ีสมาชิกถือให
สมาชิกแตละคนทราบภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี 
 
 

หมวด  4 
การดําเนินงาน 

 
 

 ขอ  9.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ    การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ   
คณะกรรมการดําเนินการตองมีมติในคราวนั้นๆ     ใหกรรมการหรือผูจัดการเปนผูมีอํานาจลงนาม
แทน สหกรณ    เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 
  ( 1 ) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม   ตลอดจนการเบิก   หรือรับเงินกู         
การจํานองซ่ึงสหกรณเปนผูจํานอง   การถอนเงินฝากของสหกรณ    และในนิติกรรมอ่ืนๆ   จะตองลง
ลายมือช่ือของประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ    หรือเหรัญญิก   หรือ
กรรมการที่ไดรับมอบหมาย    หรือผูจัดการ   หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณมอบหมาย   
รวมเปนสองคน 
  ( 2 ) การรับฝากเงิน   ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง   นอกจากท่ีกลาวไวใน  ( 1 )   
จะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ   และหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูจัดการ 

( 3 )  กรณีฟองตอสูหรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ     ช้ีขาด   ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจ
ใหกรรมการหรือผูจัดการรวมเปนสองคนเปนผูลงนามแทนสหกรณ 

 

  อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงิน   
และตราสารการเงินของสหกรณนั้น    ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 

 

         แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม  

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  4. 

     แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม  

( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2553   ขอ  3. 
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 ขอ  10. วงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม   หรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหนึ่งๆ   ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน    วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบ
วงเงินกูยืม    หรือการคํ้าประกันสําหรับปใด    ก็ใหใชวงเงินกูยืม    หรือการคํ้าประกันสําหรับปกอน
ไปพลางกอน 
 ขอ  11. การกูยืมเงินและการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  หรือ
ตราสารการเงิน    หรือโดยวิธีอ่ืนใด    สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได   ตามท่ี
คณะกรรมการสหกรณเห็นสมควร   ท้ังนี้    จะตองอยูภายในวงเงินกูยืม     และการคํ้าประกันของ
สหกรณท่ีนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
 ขอ  12. การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย    หรือประเภทฝาก
ประจําจากสมาชิก    หรือรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนได    ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก    ดอกเบ้ีย    การถอนเงินฝาก   และขอกําหนดอื่นๆ  
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสหกรณ 

ขอ  13. การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง     ใหสหกรณดํารงคสินทรัพยสภาพคลองตาม    
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

 ขอ  14. การใหเงินกู    สหกรณอาจใหเงินกูแก 
  ( 1 ) สมาชิกของสหกรณ 
  ( 2 ) สหกรณอ่ืน 

  การใหเงินกูแกสมาชิก   ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยใหเงินกูตามขอบังคับนี้    และตามระเบียบของสหกรณ 

  ขอกําหนดตางๆ   เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูหลักประกัน
สําหรับเงินกู   ลําดับแหงการใหเงินกู    เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู    และขอกําหนดอ่ืนๆ   วาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิก    ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

  การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะพิจารณาใหกูได   
ก็ตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว    ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

  สมาชิก    หรือสหกรณอ่ืน    หากประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้     ตองนําเสนอ
คําขอกูเงินตามแบบพิมพ    และหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  15. ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ  จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปน    หรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควร 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณสอดสอง    และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิก
ใหตรงตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 ขอ  16. ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทแหงเงินกู        
ดังตอไปนี้ 
  ( 1 ) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปน   
รีบดวนและมีความประสงคขอกูเงิน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     อาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้น
ไดตามระเบียบของสหกรณ 
  ( 2 ) เงินกูสามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงิน   สําหรับใชจายเพ่ือ
การอันจําเปน   หรือเพื่อประโยชนตางๆ    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    อาจพิจารณาใหเงินกู
สามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 
  ( 3 ) เงินกูพิเศษ    เพื่อสงเสริมฐานะความม่ันคง   หรือเพ่ือการเคหะ   หรือเพื่อ
การลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    อาจใหเงินกูพิเศษแก
สมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควรโดยผูขอกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้
ตลอดจนเง่ือนไขและวีธีการ     และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  17. ดอกเบ้ียเงินกู     ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทในอัตราตามระเบียบของ 
สหกรณ    ดอกเบ้ียนั้นใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ    ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
และขอบังคับสหกรณ 
 ขอ  18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู     ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ   และ
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   ผูกูจะตอง
จัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนด 
  ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ  เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยส้ินเชิง      พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที     โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว   
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
 ( 1 ) เม่ือสมาชิกผูกู ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
 ( 2 ) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวา   ผูกูนําเงินไปใชผิดความมุง
หมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 ( 3 ) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนด 
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 ( 4 ) เม่ือสมาชิกผูกูคางสงเงินงวดชําระหนี้    ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลา
ถึงสองงวด    หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว   สําหรับเงินกูสัญญาหน่ึงๆ 

  ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน   และ
ไมสามารถชําระหนี้นั้นไดโดยส้ินเชิง    เม่ือผูคํ้าประกันรองขอ    คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ
อาจผอนผันใหผูคํ้าประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามท่ีผูกูไดทําหนังสือกูใหไวตอ 
สหกรณก็ได    แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้นๆ 

ขอ  19. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน   ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันตามขอบังคับ
นี้   ถาตนประสงคจะขอโอน  หรือยาย หรือลาออกจากการเปนพนักงานหรือเจาหนาท่ี   ตามขอ  34 
(3)   จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ    และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จ
ส้ินเสียกอน    เวนแตกรณีท่ีพนักงานหรือเจาหนาท่ีนั้นยังคงเปนสมาชิก สหกรณอยู 

 ขอ  20. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ   เงินของสหกรณนั้น   สหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ไดดังตอไปนี้ 
 ( 1 ) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 ( 2 ) ฝากในธนาคาร     หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ 
 ( 3 ) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 ( 4 ) ซ้ือหุนของธนาคารท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 ( 5 ) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 ( 6 ) ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก   หรือสงเสริมความ
เจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 ( 7 ) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด      
ซ่ึงไมเกินทุนสํารองและตองเสนอท่ีประชุมใหญ 

 ขอ  21. การบัญชีและงบดุลของสหกรณ     ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและ   
รายการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน สหกรณกําหนด 
  เม่ือมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ   ใหบันทึก
รายการในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชี
ภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น 
  การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 
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  เม่ือส้ินปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุลซ่ึงตองมีรายการแสดง          สินทรัพย   
หนี้สิน   และทุนของสหกรณ    รวมท้ังงบกําไรขาดทุน   และงบอื่นๆ   ตามแบบท่ีนายทะเบียน 
สหกรณกําหนด 
 ขอ  22. การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ   ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหนึ่งทุกรอบ
สิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณ 
  ปทางการบัญชีสหกรณเร่ิมตั้งแตวันท่ี    1    มกราคม    และใหส้ินสุด   ณ  วันท่ี  31   
ธันวาคมของทุกป 
  งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จ    และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติ
ในท่ีประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี 
 ขอ  23. การจัดทํารายงานประจําป    ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ    เสนอตอท่ีประชุมใหญในคราวท่ีเสนองบดุล     และใหสงสําเนารายงาน
ประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประชุม 
  ใหสหกรณจัดสงสําเนารายงานประจําปและงบดุลไปถึงสมาชิก    พรอมวางไวท่ี
สํานักงานสหกรณ   และสถานท่ีท่ีสหกรณกําหนดโดยเปดเผยไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมใหญ
ประจําป 
 ขอ  24. การเก็บรักษารายงานประจําป    ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณและงบดุล     พรอมท้ังขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวท่ีสํานักงาน
ของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 

 ขอ  25. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป    ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณให
จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาต สหกรณแหง
ประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ    แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนด 
  กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารอง    และคาบํารุงสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย     ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ   ดังตอไปนี้ 
 ( 1 ) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิกแตละคน    ตามจํานวนเงินคาหุน
ท่ีมีอยูในวันส้ินปนั้น    แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง    โดยคิดใหตามสวนแหง
ระยะเวลา   อนึ่ง    ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม  ( 4 )   ออกจายเปนเงินปนผล
สําหรับปใดดวย  จํานวนเงินปนผลท้ังส้ินท่ีจายสําหรับปนั้น   ตองไมเกินอัตรา ดังกลาวดวย   ในการ
คํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีเจ็ดของเดือน   มี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนนั้น     สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ีเจ็ด
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ของเดือน    สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป    แตจํานวนเงินคาหุนท่ีถอนกอนวันส้ินป
ทางบัญชีทุกกรณีในปใด     ไมใหไดรับเงินปนผลสําหรับจํานวนเงินคาหุนท่ีถอนในปนั้น 
 ( 2 ) จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบ้ียเงินกู ซ่ึงสมาชิก
ไดชําระแกสหกรณในระหวางป  แตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย
ในปใดมิใหไดรับเฉล่ียคืนสําหรับปนั้น    เวนแตการผิดนัดนั้นไมไดเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 ( 3 ) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ 
 ( 4 ) จายเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล    ตามระเบียบวาดวยทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผลไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ    ตามท่ีมีอยูในวันส้ินปนั้นจนกวาจะมีจํานวน
ถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้      จะถอนไดโดยมติแหงท่ี
ประชุมใหญ     เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน   ตาม  ( 1 ) 
 ( 5 ) จายเปนทุนสงเสริมการศึกษา    ตามระเบียบวาดวยกองทุนสงเสริมการศึกษา          
ไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ ทุนนี้ใหสหกรณสะสมไวใชจายเพ่ือการศึกษาอบรมทาง สหกรณและ
การศึกษาท่ัวไป 
 ( 6 ) จายเปนทุนสาธารณประโยชน   ตามระเบียบวาดวยกองทุนสาธารณประโยชน       
ไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิ 
 ( 7 ) จายเปนทุนสวัสดิการทุนเรือนหุน    ตามระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการทุนเรือน
หุนไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
 ( 8 ) จายเปนทุนสวัสดิการหนี้    ตามระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการหนี้ไมเกินรอยละ
หาของกําไรสุทธิ 
 ( 9 ) จายเปนทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูไดรับอุบัติเหตุ    ตามระเบียบวาดวยกองทุน
ชวยเหลือสมาชิกผูไดรับอุบัติเหตุไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 
 ( 10 ) จายเปนทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกท่ีเกษียณอายุ ตามระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการ
สมาชิกเกษียณอายุไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 

 

 ( 11 ) จายเปนทุนสวัสดิการอื่น    เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกสมาชิกไมเกินรอยละแปด
ของกําไรสุทธิ 
 ( 12 ) กําไรสุทธิท่ีเหลืออยู  ( ถามี )    ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

 
        แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  5. 
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 ขอ  26. ท่ีมาของทุนสํารอง  นอกจากกําไรสุทธิท่ีจัดสรรตามขอ 25 บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให     สมทบเปน
ทุนสํารองท้ังส้ิน 

อนึ่ง   จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม    ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ     ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ    ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเสนอแนะให
ท่ีประชุมใหญจัดสรรตามขอ 25 หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายใดไมสมควรจัดสรรหรือ
ตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี    ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหจดัสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

 ขอ  27. สภาพแหงทุนสํารอง     ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม   สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได     หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งไมได 

  ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพ่ือชดเชยการขาดทุน     หรือเพื่อจัดสรร
เขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหม        ท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณ เดิมตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ 

 ขอ  28. ทะเบียน  และบัญช ี    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก    ทะเบียนหุนและทะเบียนอ่ืนๆ    
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม   และบัญชีตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด   และตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรใหมีข้ึน 
  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุนใหสหกรณแจง
การเปล่ียนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของ สหกรณ 

  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารของตนเองในวรรคกอนได    ณ  สํานักงานของ 
สหกรณในระหวางเวลาทํางาน   แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน     เงินฝาก    หรือเงินกู
ของสมาชิกรายอ่ืนไมได   นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิก  ในกรณีท่ีมีขอ
สงสัยในหนังสือยินยอม   ใหอํานาจผูจดัการพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 ขอ  29. กฎหมายและขอบังคับ   ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณและกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ     ซ่ึงใชอยูกับขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว   ณ   
สํานักงานของสหกรณ    สมาชิกผูสนใจอาจขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ  30. การสอบบัญชี      บัญชีของสหกรณนั้น    ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละ
คร้ัง    โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 
  การตรวจสอบบัญชีนั้น    ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ขอ  31. การกํากับดูแลสหกรณ      นายทะเบียนสหกรณ     รองนายทะเบียนสหกรณ   
ผูตรวจการสหกรณ    ผูสอบบัญชี    หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    ผูตรวจสอบกิจการ    ผูจัดการ   
เจาหนาท่ี   หรือเชิญสมาชิกของสหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ    หรือใหสง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน    หรือรายงานการประชุมของสหกรณได 

  ท้ังนี้    ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรก   อํานวยความสะดวกและชี้แจง      
ขอความในเร่ืองเกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค 

ขอ  32. การสงรายการ   หรือรายงาน      ใหสหกรณสงรายการ   หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลสหกรณ    ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 
 

หมวด   5 
สมาชิก 

 
 ขอ  33. สมาชิก    สมาชิกสหกรณ  คือ 
 ( 1 ) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ     และผูท่ีมีช่ืออยูในบัญชีทะเบียนสมาชิก 
 ( 2 ) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ 

คุณสมบัติของสมาชิกขอ  34.     สมาชิกตองมีคุณสมบัติ   ดังน้ี  
 ( 1 ) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
 ( 2 ) เปนบุคคลธรรมดา   และบรรลุนิติภาวะ 

( 3 ) เปนพนักงานประจําของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และหรือกรรมการ        
ผูจัดการใหญ  หรือพนักงานประจําของบริษัท  การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีลาออก  หรือเกษียณอายุ
โดยประสงคจะเปนสมาชิกตอไป หรือเจาหนาท่ีและลูกจางประจําของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
บริษัทการบินไทย     จํากัด      หรือเจาหนาท่ีและลูกจางประจําของสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท
การบินไทย จํากัด   ท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ   โดยประสงคจะเปนสมาชิกตอไป   หรือเจาหนาท่ีและ
ลูกจางประจําของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย     
จํากัด      หรือเจาหนาท่ีและลูกจางประจําของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ โดยประสงคจะเปนสมาชิกตอไป    

 

 

 แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.  2553   ขอ  4. 
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 ( 4 ) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 ( 5 ) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 ( 6 ) ตองเปนผูไมเคยถูกใหออกจากสหกรณตามขอ  42 (7) 
 ( 7 ) ตองเปนผูไมเคยลาออกหรือถูกใหออกจากสหกรณเกินกวาสองคร้ัง 
 ขอ  35. การเขาเปนสมาชิก    ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ   ตองยื่นใบสมัครถึง 
สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว 
  เม่ือผูสมัครไดสมัครเปนสมาชิกแลว  ตอมาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณได
สอบสวนพิจารณา   ปรากฏวาผูสมัครไมมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ  34.  ก็ใหผูสมัคร
นั้น พนสภาพจากการเปนสมาชิกและแจงใหผูสมัครทราบ 

  ถาคณะกรรมการดําเนินสหกรณไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามวรรคสอง       
ผูสมัครมีสิทธิรองขอ   ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญเพื่อวินิจฉัย    
ช้ีขาด     มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้     ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามแหงจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม     และอยูในท่ีประชุม 

 ขอ  36. คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก 
สหกรณคนละหน่ึงรอยบาท 
  สําหรับสมาชิกท่ีเคยถูกใหออกหรือลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณยกเวนขอ  42 
(7)   ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก    ใหชําระคาธรรมเนียมใหแกสหกรณคนละหน่ึงพันบาท 

  คาธรรมเนียมนี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

 ขอ  37. การไดสิทธิในฐานะสมาชิก    ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียม   และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ   ก็ใหถือวาไดสิทธิในฐานะ
สมาชิก 

 ขอ  38. สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก     สมาชิกมีสิทธิและหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณ  กฎกระทรวง  ขอบังคับและมติท่ีประชุมใหญของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังขอตอไปนี้ 
  สิทธิของสมาชิก    สิทธิของสมาชิก    มีดังนี้ 
 ( 1 ) เขารวมประชุมใหญเพื่อเสนอ ความคิดเห็นหรือออกเสียง 
 ( 2 ) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
 ( 3 ) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ 
 ( 4 ) ไดรับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ 
 ( 5 ) สิทธิอ่ืนๆ    ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
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  หนาท่ีของสมาชิก   สมาชิกมีหนาท่ีดังน้ี 
 ( 1 ) ปฏิบัติตามกฎหมาย   ขอบังคับ    ระเบียบ   มติ    และคําส่ังของสหกรณ 
 ( 2 ) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
 ( 3 ) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ   เพื่อใหเปนองคกรท่ีเขมแข็ง 
 ( 4 ) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
 ( 5 ) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง   และ
ม่ันคง 
 ( 6 ) สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ือง  ช่ือ  ช่ือสกุล    สัญชาติ   ท่ีอยู   เงินได     
รายเดือน   และสังกัด     ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตให
เปล่ียนแปลง 

ขอ  39. การตั้งผูรับประโยชน        สมาชิกจะทําหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อให
เปนผูรับประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณ     ในเมื่อตนถึงแกความตายใหทําตามแบบท่ีสหกรณ
กําหนด 
  ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน    หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับประโยชนท่ีไดทําไว
แลวก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

  ภายใตบังคับขอ  45  และ ขอ  46  เม่ือสมาชิกตายใหสหกรณจายเงินคาหุน  เงินรับ
ฝาก    เงินปนผล    เงินเฉล่ียคืน    ดอกเบ้ีย   และสิทธิประโยชนบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูคืนใหแกผูรับ
ประโยชนท่ีตั้งไว   สําหรับในกรณีท่ีมิไดตั้งผูรับประโยชนไวหรือผูรับผลประโยชนท่ีตั้งไวไดถึง
ความตายกอนสมาชิก   ก็ใหสหกรณคืนเงินดังกลาวขางตนใหแกผูจัดการมรดกหรือบุคคลท่ีนํา
หลักฐานมาแสดงตอ สหกรณไดวาเปนทายาทโดยธรรม   เม่ือคณะกรรมการไดทําการสอบสวนและ
เช่ือไดวาบุคคลดังกลาวเปนทายาทโดยธรรมก็ใหบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับเงินตามสวนในฐานะเปนผูมี
สิทธิไดรับมรดกของสมาชิกผูตาย 

 

ขอ  40. การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังตอไปนี้ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออกจากสหกรณ 
  ( 3 ) วิกลจริต 
  ( 4 ) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
  ( 5 ) ถูกออกจากงานประจําตามขอ  34 (3 )  โดยมีความผิด 
  ( 6 ) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  6. 
 

การลาออกสหกรณขอ  41.       สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้า
ประกันอาจลาออกจากสหกรณได     โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ    และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวย   
ขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง   หรือ
หลายคนสอบสวนพิจารณา     หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ    ก็ใหถือวาสมาชิกออกจาก 
สหกรณตามความในวรรคกอนได      แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในการประชุม
คราวถัดไปทราบดวย 

ขอ  42. การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหน่ึง   
อยางใด   ดังตอไปนี้ 
 ( 1 ) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน   หรือขาดสงรวมถึงหกงวด   ท้ังนี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 ( 2 ) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
 ( 3 ) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกู    ท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกําหนด 
 ( 4 ) คางสงเงินงวดชําระหนี้    ไมวาตนเงิน    หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด    
หรือผิดนัดการสงงวดชําระหนี้ดังกลาวนั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูสัญญาหน่ึงๆ 
 ( 5 ) ไมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิกหรือเม่ือ
กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู    หรือผูคํ้าประกัน   หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สิน
ตอสหกรณอยูแลว 
 ( 6 ) จงใจฝาฝนขอบังคับ     หรือระเบียบ   หรือมติของสหกรณ   หรือประพฤติการใดๆ   
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต    หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ   ไมวาโดยประการ
ใดๆ 
 ( 7 ) 

 
ถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย 

  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดสอบสวนพิจารณา   ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุ
ใดๆ    ดังกลาวขางตนนี้    และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีอยูในท่ีประชุมแลว    ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจาก 
สหกรณ 
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( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  7.  ( ตัด (1) หลนขอ เพ่ิม (7)) 
 

 

  สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ   โดยใหยื่นคํา
อุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณภายในสามสิบวัน     นับแตวันท่ีทราบมติของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําอุทธรณของสมาชิกเขา
วาระการประชุมใหญคราวถัดไป     คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหถือเปนท่ีสุด 

ขอ  43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน      ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใดๆ     ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน 

 สมาชิกท่ีออกจากงานประจําโดยไมมีความผิดขอ  44.      
ภายใตบังคับขอ  42  แหงขอบังคับนี้  สมาชิกท่ีออกจากงานประจําตามขอ  34 (3)    

โดยไมมีความผิด    ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย    ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู   โดยมิตองสงเงินคา
หุนรายเดือนเม่ือหนี้สินไมเกินเงินคาหุน  สมาชิกเชนวานั้น    อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตาม
ระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณท่ีใชบังคับอยู 

การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพขอ  45.      สหกรณจะจายคืนจํานวน
เงินใหดังนี้ 

  ( 1 ) ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) , (2) , (3)   ให 
สหกรณจายเงินคาหุน   เงินปนผล    เงินเฉล่ียคืนคางจาย    และบรรดาเงินท่ีสมาชิกมีอยูใน สหกรณ
ใหแกผูมีสิทธิไดรับสําหรับเงินคาหุนนั้น    ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงิน
ปนผล    และหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น   หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ี
ออกโดยมีเงินปนผลและหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกก็ไดสุดแตจะเลือก    ในกรณีหลังนี้สหกรณ
จะจายเงินใหหลังจากวันท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปแลว 

  ( 2 ) การจายคืนเงินฝากและดอกเบ้ีย  สหกรณจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

  ( 3 ) ถาในปใด  จํานวนเงินคาหุนท่ีตองจายคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพมีจํานวนเกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนท่ีอยูในวันตนปนั้น    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี
อํานาจใหรอการจายคืนเงินคาหุนของสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพรายถัดไปในปนั้นจนกวาจะถึงปทาง
บัญชีใหมได 

  ( 4 ) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ  40 (4)    สหกรณจะจายคืนเงินคาหุน   
เงินรับฝาก   เงินปนผล    และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจาย   และบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใน 
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
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( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  8  

 ( 5 ) ในกรณีท่ีขาดสมาชิกภาพตามขอ  40 (5 ) , (6 )   สหกรณจะจายคืนเงินคา
หุน   เงินปนผล    และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจาย   และบรรดาเงินท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนให    ภายในเวลาอันสมควรตามท่ีกําหนด 

กรณีท่ีไมมีผูใดมารับเงินตาม ( 1 )  (  2 )  ( 4 )  และ ( 5 )  จนพนอายุความเรียกรอง
สิทธินับจากวันขาดจากสมาชิกภาพ   สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนทุนสํารองของสหกรณ   

 

ขอ  46. การหักกลบลบหนี ้   ในกรณีท่ีสมาชิกมีหนี้ตอสหกรณไมวาจะเปนหนี้เงินกูหรือเปน
หนี้คํ้าประกันหนี้เงินกูของสมาชิกคนอ่ืน   และหากหนี้ดังกลาวถึงกําหนดชําระ   ใหสหกรณหักกลบ
ลบหน้ีจากเงินท่ีสหกรณจะตองจายแกสมาชิกผูนั้นตามขอ  45  ทันที   หากมีเงินเหลือจึงใหดําเนินการ
ไปตามกฎหมาย 

 

ความรับผิดของสมาชิกขอ  47.        สมาชิกตองรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง     
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

 
หมวด  6 

การประชุมใหญ 
 

ขอ  48. การประชุมใหญสามัญ     ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญคร้ังแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ    เพื่อการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   และมอบหมายการทั้งปวงใหแกกรรมการดําเนินการสหกรณ  การ
ประชุมใหญสามัญคร้ังตอไป     ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมปละคร้ังภายในหน่ึง
รอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ  49. การประชุมใหญวิสามัญ     เม่ือมีเหตุอันสมควร   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
จะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได    แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญ    หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินกึ่ งหนึ่ งของจํ านวนทุนเ รือนหุน ท่ี ชําระแลว   
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา   แตไมเกินสามสิบวันนับ
แตวันท่ีสหกรณทราบ 
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( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  9. ,10. 

 
  สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด    หรือไมนอย
กวาหนึ่งรอยคน    ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอเพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ   ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได    และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียก
ประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ    ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    
ไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน   นายทะเบียน สหกรณมีอํานาจ
เรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

 ขอ  50. การแจงกําหนดการประชุมใหญ     เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราวใหสหกรณมี
หนังสือแจง   วัน  เวลา   สถานท่ี   และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบ    และสงเร่ืองถึง
สมาชิกลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันพรอมรายงานกิจการของสหกรณประจําปนั้นๆ    แตถาการประชุม
นั้นเรงดวน   อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร   ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรอง  ประธานกรรมการ   
หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น   และตองแจงเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ   และ
เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา   ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกทราบดวย 

 ขอ  51. องคประชุมในการประชุมใหญ    องคประชุมในการประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

  ในการประชุมใหญ   สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 ขอ  52. การนัดประชุมใหญคร้ังท่ีสอง     ในการประชุมใหญของสหกรณ   ถาสมาชิกมา
ประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ีนัดประชุมใหญคร้ัง
แรก     ในการประชุมคร้ังหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมใหญ
แลว เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมด    หรือไมนอยกวา
สามสิบคน       ก็ใหถือวาเปนองคประชุม    แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอให
เรียกประชุม     เม่ือมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวก็ใหงดประชุม 

 ขอ  53. อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ    ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยกิจการท้ังปวงของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
  ( 1 ) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ 
  ( 2 ) วินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก   หรือสมาชิก
ท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 
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  ( 3 ) พิจารณาเลือกต้ัง     หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังคณะ   
หรือบางคนและผูตรวจสอบกิจการ 
  ( 4 ) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ   ของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

( 5 )  พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ 
  ( 6 ) พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
  ( 7 ) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานผูตรวจสอบกิจการ 
   ( 8 ) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี   เพื่อเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง   
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
  ( 9 ) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
  ( 10 ) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ 
  ( 11 ) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหกรณ     ระเบียบสหกรณวาดวย
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    หรือระเบียบสหกรณวาดวยการถือหุน 
  ( 12 ) รับทราบเร่ืองการดําเนินการงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
ชุมนุม สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   องคการอ่ืน    ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิก   และหรือเปนผู
ถือหุนอยู 
  ( 13 ) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ   หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ    หรือผูตรวจการสหกรณ    หรือผูสอบบัญชี   หรือพนักงาน   เจาหนาท่ีซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  ( 14 ) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย     ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําไปพิจารณาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
  ( 15 ) พิจารณาการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ สืบเนื่องจาก
การประชุมใหญสามัญและวิสามัญในปท่ีผานมา 
  ( 16 ) พิจารณาการแยกสหกรณ 
  ( 17 ) พิจารณาอนุมัติรวมในการจัดตั้ง  หรือสมัครเปนสหกรณสมาชิกชุมนุม 
สหกรณ 
 

หมวด  7 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 



 222000

ขอ 54.  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง     ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ
ไมเกินสิบหาคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  โดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน   และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบส่ีคน   ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   เลือกต้ังระหวางกันเองเปน
รองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหน่ึงคนและเหรัญญิกหนึ่งคน   นอกนั้นเปน
กรรมการ 
  การกําหนดจํานวนกรรมการตามหนวยงาน  ระดับฝายระดับเดียวกัน  หรือการรวม
ฝายระดับเดียวกันหรือกําหนดจํานวนกรรมการท่ัวไป   การรับสมัครเลือกต้ัง  การหยอนบัตร
ลงคะแนน  การนับคะแนน  การควบคุมการลงคะแนน   และอ่ืนๆ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวา
ดวยการสรรหาบุคคลเพื่อใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ       

 

กรณีมีปญหาอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงหนวยงานตามท่ีกําหนดไวในวรรค
กอน   ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการตามสัดสวนของหนวยงาน   และให
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบ 

 

  กรณีการลงคะแนน  เพ่ือสรรหากรรมการดําเนินการสหกรณกระทํากอนวันประชุม
ใหญ       ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอผลสรรหาเพื่อใหท่ีประชุมใหญลงมติเลือกต้ังใหเปน
กรรมการดําเนินการสหกรณ 

ขอ  55.   ลักษณะตองหามของบุคคลท่ีจะเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    หามมิให
บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้   เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการสหกรณ 

(1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยท่ีกระทํา
โดยทุจริต 

(2)   เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงานของรัฐ  
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(3)   เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ   หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา  22 (4)  แหง  พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 

(4)   เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
(5)   เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  ในระยะเวลาหาปทางบัญชี 

ตั้งแตปท่ีผิดนัด   เวนแตการผิดนัดนั้นไมไดเกิดจากการกระทําของตนเอง 
(6)   เปนเจาหนาท่ีประจําในสหกรณ 

ขอ  56. วาระอยูในตําแหนง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงได
คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง 
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  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนง  เปนจํานวนหนึ่งในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดตามวาระท่ีครองตําแหนงครบกําหนด  2 ป  นับแตวันเลือกตั้ง 

      

  แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  11. 
 

  ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ      เขาดํารงตําแหนงแทนให
ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีอยูใน
ตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานท่ีสุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก  ๆ  ป 
  เม่ือกรรมการดําเนินการสหกรณดํารงตําแหนงครบวาระท่ีกําหนดแลว   หากยังไมมี
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทน  ก็ใหกรรมการดําเนินการสหกรณคนเดิมดํารงตําแหนง
ตอไป   จนกวาจะมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณคนใหม 

กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับเลือกตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   โดยตองเวนหนึ่งวาระจึงจะมีสิทธ์ิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 

ขอ  57. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ สหกรณเปนผูดําเนินกิจการ   และเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
เพื่อการน้ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน  หรือ
ผูจัดการ    ทําการแทนก็ได 
  ในการดําเนินกิจการตามความในวรรคแรก   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ   คําส่ัง   มติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
และมติของท่ีประชุมใหญเพื่อสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก  และความเจริญแกกิจการของ
สหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)   ดําเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก  และสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง  ๆ  ตามกฎหมาย   ขอบังคับ  ระเบียบและมติของสหกรณ 

(2)   พิจารณาดําเนินการในเร่ืองการรับฝาก     การกูยืมเงิน  การใหเงินกูและการฝากหรือการ
ลงทุนของสหกรณ 

(3)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญเสนองบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4)    เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
(5)   จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมท้ังงบประมาณประจําป  เพื่อท่ีประชุม

ใหญสามัญอนุมัติ 
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(6)  พิจารณากําหนดคาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอ่ืน   คณะทํางาน  ท่ีปรึกษา  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบ    
ภายใน   ผูสอบบัญชี  และบุคคลอ่ืนที่ทําประโยชนใหแกสหกรณ 

 
 
(7)    พิจารณาดําเนินการคัดเลือก แตงต้ัง หรือวาจางผูจัดการและเจาหนาท่ี กําหนด

คาตอบแทนแกผูจัดการ  ตลอดจนดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการและเจาหนาท่ีใหเปนการถูกตอง 
 

(8)    พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 
(9)    กําหนดระเบียบตาง  ๆ  ของสหกรณ 
(10)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน

ทรัพยสินและอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงานของสหกรณ      
(11)  พิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญในการสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ         

ออมทรัพยและองคการอ่ืน 
(12)   พิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน    

ชุดตาง  ๆ  ท้ังคณะ  เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
(13)  พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียน 

สหกรณ  หรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย 

(14)   พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาท่ีของสหกรณตลอดจน
สอดสองดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบภายใน        
ความเห็นของผูจัดการ  หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(16)  เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ   ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(17)  ฟอง ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการช้ีขาด 

(18)  กระทําการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(19)  พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูแทนของสหกรณเพื่อเขาประชุม

ใหญและออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  หรือ
องคการอ่ืน  ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิกหรือผูถือหุน  ท้ังนี้ตามท่ีขอบังคับ  หรือระเบียบของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย    ชุมนุมสหกรณ  หรือองคการนั้นกําหนดไว 
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(20)  พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการใหแกประธานกรรมการ              
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือบุคคลเก่ียวของไดตามเหมาะสม 

 
        แกไขเพ่ิมเติมโดย    ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  12. 

ขอ  58. อํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการสหกรณเฉพาะตําแหนง 
 (ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1)   เปนประธานในท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  และ

ควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
(2)    ควบคุม  กํากับ  ดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(3)    ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง  ๆ  ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้   
(4)  มอบหมายใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาท่ีเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
(5)    ดําเนินการอ่ืน   ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 

รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ (ข)  
(1)  ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการ  แทนประธานเม่ือประธานกรรมการ  

ไมอยู       หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดหรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
(2)  ปฏิบัติการตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
(3)  ดําเนินการอ่ืน   ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 

เลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ (ค) 
(1)  แจงนัดประชุมใหญ      หรือนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ       หรือการ

ประชุมอ่ืน  ๆ  แลวแตกรณี 
(2)  จัดทํารายงานการประชุมใหญ  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ 
(3)   ดูแลรักษาเอกสาร   และรายงานการประชุมสหกรณใหเรียบรอย 
(4)   ดําเนินการอ่ืน   ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
(ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1)  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบการรับ  จาย  การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ 

สหกรณ  ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
(2)  ดําเนินการอ่ืน   ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
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ขอ  59.  การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประชุมกัน
อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
  ใหประธานกรรมการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับ  ระเบียบ
และ   
เร่ืองท่ีสําคัญอ่ืน  ๆ  ของสหกรณเม่ือไดผลสรุปจากการประชุมใหแจงเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ
และเจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

            แกไขเพ่ิมเติมโดย  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 

  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ตองมีกรรมการดําเนินการ
สหกรณมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดจึงจะเปนองค
ประชุม 

 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  13. 

ขอ  60. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ถากรรมการดําเนินการ 
สหกรณกระทําการ   หรืองดเวนกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ี
ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ    หรือสมาชิก  อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรอง
เกี่ยวกับการเงิน   การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน  ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงาน
การตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองรับ    
ผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

ในการดําเนินการเรียกรองคาเสียหายดังกลาวในวรรคตน   หากคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ีปรากฏความเสียหายนั้นๆ   ไมดําเนินการเรียกรองเอาคาเสียหายแกบุคคลซ่ึงจะตองรับ
ผิดดังกลาวขางตน   ก็ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตอๆไปทําหนาท่ีเรียกรองคาเสียหายเอากับ
คณะกรรมการดําเนินการชุดนั้นๆ   โดยถือเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบันท่ี
จะตองดําเนินการตามเหตุท่ีเกิดข้ึนกับคณะกรรมการหรือกรรมการชุดท่ีผานมา  โดยใหมีผลยอนหลัง
ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสหกรณ 

 

การพนจากตําแหนงขอ  61.  กรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนง  เพราะเหตุ
อยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 

(1)  ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

(2)  ออกตามวาระ 

(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4)  เขารับตําแหนงเปนเจาหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ 
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(5)  เปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย  เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง 

(6)  ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะ   หรือบางคน 

(7)  นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะ  หรือบางคน 

(8)  เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  55 
  
             แกไขเพ่ิมเติมโดย  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด  แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  14. 
 

ขอ  62. ตําแหนงกรรมการวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการ 
สหกรณวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระเวนแตการวางลงเพราะเหตุท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณส่ัง    
ใหออก  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีเหลืออยูดําเนินการจนกวาจะมีการประชุมใหญคราวถัดไป  
แตถาจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม   ใหกรรมการท่ีเหลืออยู
จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณทดแทนตําแหนงท่ีวางข้ึน     
โดยเร็ว 
  ในกรณีกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงดํารงตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอน
คราวออกตามวาระ  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีเหลือจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
เลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว   เวนแตในกรณีท่ีวาระการดํารงตําแหนงประธานกรรมการเหลืออยู     
ถึงวันส้ินปทางบัญชีไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน  และมีรองประธานกรรมการกับกรรมการอ่ืนปฏิบัติ
หนาท่ีไดโดยไมเกิดความเสียหายตอ  สหกรณอาจใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ      
ในการประชุมใหญสามัญประจําปคราวถัดไปก็ได 
  ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการสหกรณ   ซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทนตําแหนง
ท่ีวางใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน 
  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังคณะ   ใหท่ี
ประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณช่ัวคราว  และใหจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณชุดใหมภายในเกาสิบวัน  นับแตวันท่ีท่ีประชุมใหญมีมติถอดถอน 
 

หมวด   8 
คณะกรรมการอื่น 
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ขอ  63.  คณะกรรมการอํานวยการ  ใหประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ  
เหรัญญิก   เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการสหกรณเปนกรรมการอํานวยการ  
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตั้งกรรมการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร  แตเม่ือรวมมี
จํานวนไมเกินเจ็ดคน 
  ใหประธานกรรมการ  และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
  คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณซ่ึงต้ังคณะกรรมการอํานวยการนั้น 
  ใหคณะกรรมการอํานวยการมีการประชุมกันอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง   และให
ประธานกรรมการอํานวยการ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  ตองมีคณะกรรมการอํานวยการเขาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
  ภายใตขอบังคับ  ขอ 64.    ขอวินิจฉัยหรือมติท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  
ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อทราบหรือพิจารณาแลวแตกรณี  ในการประชุมคราว
ถัดไป 

ขอ  64. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน
ผูดําเนินการแทนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามท่ีไดรับมอบหมาย     และตามกฎหมาย        
ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)  ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน   การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากเงิน  หรือการเก็บรักษา
เงิน 

(2)  ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง  ๆ   ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ  

(3)  ควบคุม   ดูแล  การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีปลอดภัย   และพรอมท่ีจะนํามาใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4)  ควบคุม  ดูแลการจัดทํางบการเงิน  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  และรายงาน     
ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา  เพื่อ
เสนอตอท่ีประชุมใหญ 

(5)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการสหกรณในการปรับปรุง   หรือแกไขการบริหารงาน
ของสหกรณ 

(6)  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณาเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
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(7)  จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ  
สหกรณพิจารณาเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัติ 

(8)  ดําเนินการอ่ืนของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
ขอ  65. คณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    ใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ   จํานวนไมเกินหาคนเปนคณะกรรมการเงินกูสามัญและ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหน่ึงคน   และเลขานุการหนึ่งคน
นอกนั้นเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหอยูในตําแหนงไดเทากับ
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 
  ใหคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  มีการประชุมอยางนอยเดือน
ละหนึ่งคร้ังและใหประธานกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ตองมีกรรมการ
เงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูสามัญ
และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
  มติหรือขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน       
ท่ีเปนไปตามระเบียบสหกรณหลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบสหกรณ   ใหนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป 
  มติขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ท่ีไมมี
ในขอบังคับ    ระเบียบ   หลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  ใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

ขอ  66. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน     ให
คณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิก
ตามกฎหมาย   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ   และคําส่ังของสหกรณ  รวมท้ังขอตอไปนี้ 

 

(1)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก    ใหเปนไปตามความมุงหมายและประโยชนท่ีให
เงินกูนั้น 

(2)  ตรวจสอบ  ควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และ
เม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี 
  กรณีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ  หลักเกณฑท่ีออกตาม
ระเบียบสหกรณ 
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          ขอ  67. คณะกรรมการเงินกูพิเศษ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตั้งกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจํานวนไมเกินหาคน  เปนคณะกรรมการเงินกูพิเศษโดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกูพิเศษ   ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ซ่ึงต้ังคณะกรรมการเงินกูพิเศษ 
  ใหคณะกรรมการเงินกูพิเศษมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังและใหประธาน
กรรมการเงินกูพิเศษ   หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 
แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 
 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  15. ( ตัด (3)-(4)) 
 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูพิเศษ      ตองมีกรรมการเงินกูพิเศษเขาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูพิเศษท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
  มติหรือขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกูพิเศษท่ีเปนไปตามระเบียบ
สหกรณหลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบสหกรณ  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพื่อ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
  มติขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกูพิเศษท่ีไมมีในขอบังคับ  ระเบียบ  
หลักเกณฑท่ีออกตามระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 ขอ  68. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเงินกูพิเศษ  ใหคณะกรรมการเงินกูพิเศษมี
หนาท่ีเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามกฏหมาย  ขอบังคับ   ระเบียบ มติ   และคําส่ังของ
สหกรณรวมท้ังขอตอไปนี้ 

 

(1)  ตรวจสอบเงินกูใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสหกรณประกาศกําหนด 
(2)  ตรวจสอบ  ควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ   
(3)  ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก   ใหเปนไปตามความมุงหมายและประโยชนท่ีให

เงินกูนั้น 
(4)  ตรวจสอบหลักประกัน  และประเมินราคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน  พิจารณาวงเงิน

ใหกูของทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน  และกําหนดวิธีจายเงินกู  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบของ 
สหกรณ 
 ขอ 69. คณะกรรมการการศึกษา  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตั้งกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนคณะกรรมการการศึกษา  โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
กรรมการหนึ่งคนและ  เลขานุการหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 
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  คณะกรรมการการศึกษาใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ    ซ่ึงต้ังคณะกรรมการการศึกษานั้น 
  ใหคณะกรรมการการศึกษามีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  และใหประธาน
กรรมการการศึกษา   หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการการศึกษาท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
  ใหคณะกรรมการการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณทราบหรือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
      
        แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  16. 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษา ขอ  70.  ใหคณะกรรมการการศึกษามีอํานาจ   

และหนาท่ีดําเนินการกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ  รวมท้ังขอ
ตอไปนี้ 

(1)  วางแผนการศึกษาอบรมของสหกรณใหเหมาะสมกับบุคคลท่ีเขารับ การศึกษาและ
ประเมินผลการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑ 

(2)  จัดการฝกอบรมผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนนิการสหกรณ  ใหมีความรู
ความเขาใจในการบริหารการเงินและการลงทุน 

(3)  จัดใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจในการบริหาร
การเงินและการลงทุน 

(4)  ใหการศึกษาฝกอบรมผูบริหารสหกรณ  เจาหนาท่ีสหกรณใหมีความรูความเขาใจในการ
ทํางานในสถาบันการเงิน  และเนนถึงการใหบริการท่ีดี 

(5)  สงเสริมใหการสนับสนุนการศึกษาอบรมของผูตรวจสอบกิจการ     และผูตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

(6)  ใหการศึกษาอบรมสมาชิก  หรือผูท่ีสนใจใหทราบถึงอุดมการณหลักและวิธีการและการ
บริหารงานของสหกรณ 
 ขอ  71. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตั้งกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจํานวนไมเกินเจ็ดคนเปนคณะกรรมการประชาสัมพันธ  โดยใหมีตําแหนงเปน
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงได เทากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซ่ึงต้ังคณะกรรมการประชาสัมพันธนั้น 
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  ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธ  มีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  และให
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ  ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
  ใหคณะกรรมการประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทราบหรือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  72. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประชาสัมพันธ ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฏหมาย  ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ 
สหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)  วางแผนการประชาสัมพันธ 
(2)  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณรวมท้ัง

ผลงานของสหกรณแกสมาชิก   และบุคคลภายนอก 
(3)  ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืน  สถาบัน

การเงินอ่ืน  เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาใหบริการแกสมาชิก
ตามความเหมาะสม 

ขอ  72/1.  คณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้      ใหคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ
แตงต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนไมเกินเจ็ดคน เปนคณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้ 
โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการหน่ึงคน  และเลขานุการหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 

 

ขอ 72/2 . อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและเรงรัดหนี้    ใหคณะกรรมการติดตาม
และเรงรัดหนี้มีอํานาจหนาท่ีดูแลติดตามการชําระหน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  
มติ   และคําส่ังของ สหกรณ  รวมท้ังขอตอไปนี้ 

 

(1)  กรณีหลักประกันบกพรองสําหรับเงินกูรายใดตองกําหนดใหลูกหนี้แกไขหลักประกัน
ใหคืนดี 

(2)  ดูแล   และติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
(3)  พิจารณาสมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้   เพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการใหออกจาก

การเปนสมาชิกตามขอบังคับ 
(4)  สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณพิจารณาผอนผัน   หรือเรียกคืนเงินกู  หรือเสนอใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

(5)  พิจารณาใหดําเนินคดีกับลูกหนี้ท่ีผิดนัดชําระหนี้เพื่อนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
อนุมัติ    
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หมวด  9 
ผูตรวจสอบกิจการ 

 
ผูตรวจสอบกิจการ ขอ  73.  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกเปนผูตรวจสอบ      

กิจการสหกรณหรือเลือกต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ   ความรู  ความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน
การบัญชี   การเศรษฐกิจ  กฎหมายหรือการสหกรณ   เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณก็ได 
  จํานวนผูตรวจสอบกิจการ   ถาเปนบุคคลธรรมดาใหมีจํานวนไมเกินหาคน  ถาเปน
นิติบุคคลใหมีจํานวนหนึ่งนิติบุคคล 
 

แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม             

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  17. 
 

ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ   หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนง
หนาท่ีประจําในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

การเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการใหเลือกเปนคณะ   โดยวิธีการใหสมาชิกหยอน
บัตรเลือกตั้งในวันเวลาและสถานท่ีท่ีดําเนินการประชุมใหญ   โดยใหนําระเบียบสหกรณวาดวยการ
สรรหาบุคคลเพ่ือใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการมาบังคับใชกับการดําเนินการ
เลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการโดยอนุโลม   และใหคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือใหท่ีประชุม
ใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการเปนผูดําเนินการจัดการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการตาม
ขอบังคับนี้   

 

การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ขอ  74.  ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนง
ไดคราวละหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ    เม่ือครบกําหนดเวลาแลวหากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน   ผูตรวจสอบกิจการซ่ึง
ออกไปนั้น    อาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

อํานาจหนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการ ขอ  75.   ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ
การดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณไดตลอดเวลา   ในระหวางเวลาทําการของสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังใน
ขอตอไปนี้คือ 

(1)  ตรวจสอบสมุดบัญชี  ทะเบียน  เอกสารหลักฐานทางการเงินการบัญชีของสหกรณ   โดย
ใชเทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบท่ีเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป   เพื่อใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ 

(2)  ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจและการดําเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อวิเคราะหประเมินผลและให      
คําแนะนําแกสมาชิก   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   และฝายจัดการของสหกรณ 
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(3)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในสหกรณ  ระบบงาน   ตลอดจนวิธีปฏิบัติ 
แตละกิจกรรมตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินตามงบประมาณรายจาย 
(5)  ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   เพื่อประกอบการ

พิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน   นโยบาย   ระเบียบ   ขอบังคับ   ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

(6)  ตรวจสอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและคําแนะนําของทางราชการ   ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามขอบังคับ    ระเบียบ   มติและคําส่ังของสหกรณหรือกิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   หรือท่ี
เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 
 
แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 

 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  18. 
 

(7)  ตรวจสอบงานท่ีใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน   เพื่อใหทราบถึงความนาเช่ือถือ
ของขอมูลและความปลอดภัยของระบบ 

(8)  ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณวา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

(9)  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ   ดังนี้ 
(9.1)  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนหรือรายงานของเดือนท่ีเขา     

ทําการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
(9.2)  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

 ท้ังนี้        ผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนประจําทุก
เดือนและเขารวมประชุมใหญเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม
นั้น ๆ 
 อนึ่ง   ในกรณีท่ีปรากฎชัดเจนวามีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแก
สหกรณ   ผูตรวจสอบกิจการจะตองรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและสวนราชการท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลสหกรณโดยเร็ว 
 

หมวด  10 
การประชุมและรายงานการประชุม 
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 ขอ 76. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ   หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ   หรือการประชุมอ่ืนใด   ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถา
ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม    ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถารอง
ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมใหท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณคนหนึ่งข้ึนเปน
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
  ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน   หรือคณะอนุกรรมการ   หรือคณะทํางาน   หรือผู
ตรวจสอบกิจการ   ใหนําความในวรรคหน่ึงมาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ 77. การออกเสียง ในการประชุม    สมาชิก   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   
คณะอนุกรรมการ   คณะทํางาน   กรรมการอื่น   หรือผูตรวจสอบกิจการ   ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ   
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน   คณะอนุกรรมการ   
คณะทํางาน   หรือผูตรวจสอบกิจการ   แลวแตกรณีไดคนละหนึ่งเสียง    และจะมอบใหผูอ่ืนมาออก
เสียงแทนตนไมได 
  ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเร่ืองใด   ผูนั้นจะ
ออกเสียงในเร่ืองนั้นไมได   และท่ีประชุมอาจเชิญผูนั้นออกจากท่ีประชุมจนกวาจะพิจารณาเร่ืองท่ี
เกี่ยวของจนแลวเสร็จก็ได 

ขอ 78. การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในท่ีประชุมใหญ   ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   ท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน   คณะอนุกรรมการ   คณะทํางาน 
หรือผูตรวจสอบกิจการ   ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน   ใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมาประชุมและอยูในท่ีประชุม 

(1)  การแกไข   เพิ่มเติมขอบังคับหรือเปล่ียนใชขอบังคับ 
(2)  การควบสหกรณ 
(3)  การแยกสหกรณ 
(4)  การเลิกสหกรณ 
(5)  การพิจารณาถอดถอนกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังคณะหรือบางคน 
(6)  การอ่ืนใดท่ีขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
ขอ 79. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ  การประชุมคณะกรรมการอ่ืน  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้น  ตองจัดใหผูเขา
ประชุมลงลายมือช่ือพรอมท้ังบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม  และให
ประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะทํางาน  หรือผูตรวจสอบ
กิจการแลวแตกรณีอีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้นลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ    
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หมวด  11 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

 
ขอ  80.  การจาง  การแตงตั้ง  และการพนจากตําแหนง   ผูจัดการ  คณะกรรมการ สหกรณ

อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีอายุระหวาง  35 ป  ถึง  60  ป  ท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรู  โดย
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี   การเงิน   การธนาคาร   เศรษฐศาสตร   
หรือบริหารธุรกิจ   ซ่ึงบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับขอ 55 (1)     
ถึง (5)   

 

 
              แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม  

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  19. 
 

การแตงต้ังและการวาจางผูจัดการจะตองไดรับเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการ     

ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาและการคัดเลือก   
กําหนดอัตราเงินเดือน  สวัสดิการของผูดํารงตําแหนงผูจัดการ    

ขอ  80/1.  การดํารงตําแหนงผูจัดการ   ใหผูจัดการมีวาระการดํารงตําแหนงในคราวแรก   4  
ป 
 

เม่ือครบ 4  ปแลว  อาจไดรับการวาจางใหมไดอีกเปนคราวๆ  ไป  คราวละไมเกิน 2 
ป    แตท้ังนี้ตองมีอายุไมเกิน  60 ป แมจะมีวาระการวาจางคางอยู 

ผูจัดการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคกอน   หรือครบวาระตามสัญญาจาง   
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาจางตอไปไดคราวละไมเกิน 1  ป  ท้ังนี้ตองมีอายุไมเกิน  65 ป 

ขอ  80/2  การพนจากตําแหนงผูจัดการ   นอกจากผูจัดการจะตองพนจากตําแหนงตามขอ  
80/1แลว  ผูจัดการจะตองพนจากตําแหนงเม่ือ  
 

( 1 )   ตาย 
( 2 )  ลาออกทําเปนหนังสือ 
( 3 )   ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ 

 ( 4 )    ศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพย หรือพิพากษาใหลมละลาย 
( 5 )  ถูกเลิกจางโดยมติคณะกรรมการดําเนินการใหเลิกจาง   ดวยเสียง  2  ใน  3   

ของคณะกรรมการดําเนินการ    
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ขอ  81. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีจัดการ 
ท่ัวไป  และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง   ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
สมัครเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตาม
ขอบังคับของสหกรณ 

(2)  ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนเงินคาหุนและ
สงเสริมการถือหุนในสหกรณ  

(3)  รับฝากเงิน  จายคืนเงินฝาก  และสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ 
(4)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูและดําเนินการ  

อ่ืน ๆ  เกี่ยวกับเร่ืองเงินกูใหเปนไปตามแบบพิมพ  และระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
 

                 
 

แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548   ขอ  20 

 
(5)  จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน   และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล  พรอมกับ

แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6)  กําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ  ตลอดจน
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตอง       
เรียบรอย 

 

(7)  เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับเงิน  เรียกใบรับเงิน  หรือมีใบสําคัญจายเงิน โดย
ครบถวน  รับผิดชอบในการรับจายเงินท้ังปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญและ
เอกสารตาง ๆ   เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบ
ของสหกรณ 

(8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9)  ติดตอประสานงานกับกรรมการเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   และประชุมคณะกรรมการอ่ืน   คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน 

(10)  รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน  และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาเสนอตอท่ีประชุมใหญ 

(11)  เขารวมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  และ
คณะกรรมการอ่ืน  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  ผูตรวจสอบกิจการ  เวนแตในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น  
มิใหเขารวมประชุม        
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(12)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(13)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตาง  ๆ  ของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(14)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

(15)  เสนอรายการ   หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง  
ราชการกําหนด 

(16)  ถาผูจัดการกระทําการ    หรืองดเวนกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอ    
ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิก   เปนเหตุใหสหกรณ
ไดรับความเสียหาย  ผูจัดการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

(17)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
             แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  21 
 

ขอ  82. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวยการ
เจาหนาท่ี 

การเปล่ียนผูจัดการขอ  83.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ  ใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับ
บรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณเพื่อทราบฐานะอัน
แทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

เจาหนาท่ีอ่ืนขอ  84.  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว   สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ัง    
เจาหนาท่ีอ่ืนตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวย
การเจาหนาท่ี 

ขอ  84/1.  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิและมีความสามารถ  และเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและหรือเปนท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ไดเพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ  จํานวนไมเกิน  3  คน   
คาตอบแทนใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ 

 

        

หมวด  12 
บทเบ็ดเสร็จ 
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ขอ  85. ระเบียบสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีอํานาจ  กําหนด

ระเบียบตาง ๆ   เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ  เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
 (1)  ระเบียบวาดวยการสรรหาบุคคลเพ่ือใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ 

(2)  ระเบียบวาดวยการถือหุน 
(3)  ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน 
(4)  ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(5)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
 
 

             แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด    แกไขเพ่ิมเติม 

( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  22. และขอ  23 

 
(6)  ระเบียบวาดวยการรับจายเงินและเก็บรักษาเงิน 
(7)  ระเบียบวาดวยการเจาหนาท่ี 
(8)  ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 

 (9)  ระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมใหญ 
(10)  ระเบียบอ่ืน  ๆ 

ระเบียบตาม (1)   ( 2 )  และ  ( 9 )    ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ระเบียบ
ตาม (3) และ(4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจึงจะใชบังคับได  สวนระเบียบอ่ืน
นอกจาก (3) และ (4)   นี้   เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณกําหนดใชและหรือไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ      กรมสงเสริมสหกรณ    และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ    



ขอ  86. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณเสียหาย
ดวยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูแตมิไดรับชําระตามท่ีเรียก  คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

การตีความในขอบังคับขอ  87.  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ  ให 
สหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ  ใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
      ขอ  88. การแกไข  เพิ่มเติม  หรือเปล่ียนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพ่ิมเติม  หรือ
เปล่ียนใชขอบังคับไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
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สมาชิกท่ีมาประชุมและใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไข  เพ่ิมเติม  หรือเปล่ียนขอบังคับนั้น
ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประชุมใหญลงมติ  เม่ือนายทะเบียน สหกรณรับ
จดทะเบียนแลวจึงมีผลใชบังคับได 

  การเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนใชขอบังคับ  จะกระทํา
ไดก็ตอเม่ือไดแจงขอความท่ีเสนอใหพิจารณานั้น  โดยเต็มสํานวน  พรอมท้ังแสดงเหตุผลไปถึง
สมาชิกทราบลวงหนา  พรอมกับหนังสือแจงนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน   หรือประกาศ
หนังสือพิมพแจงวาระการประชุมลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 
 
            แกไขเพ่ิมเติมโดย   ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด   แกไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2548     ขอ  23. 


 

 

ขอ  89. การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระ
บัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฏหมายวาดวยสหกรณตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝาก พรอมดวย
ดอกเบ้ียและชําระหนี้สินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยู
เทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

(1)  จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
(2)  จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
(3)  จายเปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณใน

ระหวางปตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 
  เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3)   เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงิน
กําไรสุทธิท่ีสหกรณหาไดในระหวางปท่ีเลิกสหกรณ  กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตาม
ขอ  25 (4)  ในปนั้น 

  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก  ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ  หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีท่ี
ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

 ขอ  90. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว  ใหสหกรณนําบทบัญญัติท่ี
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําส่ังและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมา
ใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 

ใหบรรดาระเบียบ  มติ  คําส่ัง  หรือประกาศ ขอ  91.   ซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนท่ีขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับยังคงใชบังคับตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  จนกวาจะมีระเบียบ  มติ  คําส่ัง  
หรือประกาศท่ีออกตามขอบังคับนี้ใชบังคับ 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ    คณะกรรมการอ่ืนและผูตรวจสอบกิจการคง
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ใหคณะกรรมการอ่ืนท่ีไดรับการแตงต้ัง  โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณชุด
ปจจุบันยังคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
  ท่ีประชุมใหญวิสามัญสหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย  จํากัด  ได
ประชุมพิจารณาขอบังคับนี้      เมื่อวันท่ี   24    ตุลาคม   2543   ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปน
ขอบังคับของสหกรณได 
  
 

ลงช่ือ……………………………………………… ประธานในท่ีประชุม       พิทยา      ทิพยโสตถิ
                     (       นายพิทยา        ทิพยโสตถิ      ) 

 
ลงช่ือ………………………………………………….……… เลขานุการ         ถาวร  วงษสวัสดิ์ 

                     (      นายถาวร       วงษสวัสดิ์    ) 
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