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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

“ค ำว่ำ สหกรณ์ แปลว่ำ กำรท ำงำนร่วมกัน  กำรท ำงำนร่วมกันนี้ลึกซึ้งมำก เพรำะว่ำจะต้องร่วมมือ
กันในทุกด้ำน  ทั้งในด้ำนงำนกำรที่ท ำด้วยร่ำงกำย  ทั้งในด้ำนงำนกำรที่ท ำด้วยสมอง และงำนกำรที่ท ำด้วยใจ  
ทุกอย่ำงนี้ขำดไม่ได้ต้องพร้อม.. กำรสหกรณ์นี้ถ้ำเข้ำใจ มีแล้วก็เห็นได้ว่ำเป็นวิธีทำงเดียวที่จะท ำให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำของประเทศได้...” 

พระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   เมื่อวันที่  11  พฤษภำคม  พ.ศ. 2526 

จำกพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  พระองค์ทรงให้เห็นควำมส ำคัญต่อกำรสหกรณ์ 
ว่ำเกิดจำกกำรท ำงำนร่วมกัน     เกิดจำกควำมร่วมมือกันของทุกฝ่ำย    ซึ่งจะช่วยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำใน
ประเทศต่อไปได้   และจำกแนวพระรำชด ำรัส และกำรทรงงำนของพระองค์ ในเรื่องกำรสหกรณ์  ท ำให้เกิด
กำรพัฒนำงำนสหกรณ์ไปยังที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ  จนเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ทรงงำนแทนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว    พระองค์ทรงให้ควำมส ำคัญกำรสหกรณ์มำอย่ำงต่อเนื่อง   
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ทรงส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนใน
กำรรวมกันซื้อรวมกันขำยหลักกำรท ำบัญชีออมทรัพย์           
  “...เรื่องสหกรณ์โรงเรียน (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๓๔) ก็เป็นงำนหนึ่งที่ข้ำพเจ้ำพยำยำมจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง เมื่อ
เริ่มโครงกำรข้ำพเจ้ำก ำชับไว้ว่ำผลผลิตที่เกิดจำกงำนเกษตรห้ำมขำยเด็ด ขำด ต้องให้นักเรียนรับประทำนเพ่ือ
บ ำรุงร่ำงกำย ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของโครงกำร ถึงแม้ว่ำจะมีปริมำณเกินกว่ำที่จะบริโภคได้หมด ก็ให้ท ำ
กำรถนอมอำหำรเก็บไว้ หรือแจกให้นักเรียนไปรับประทำนที่บ้ำน ต่อมำเม่ือโครงกำรประสบควำมส ำเรจ็
พอสมควรแล้ว ก็ยอมให้ขำยได้ส่วนหนึ่งเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้โครงกำรบำงส่วนเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่ให้มีผลกระทบต่อภำวะโภชนำกำร เมื่อมีกำรซื้อขำย ก็ต้องเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ ข้ำพเจ้ำมีควำมเห็น
ว่ำระบบที่เก่ียวกับเศรษฐกิจที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน ตชด. มำกที่สุดก็คือ ระบบสหกรณ์ เพรำะ
แต่ละคนมีเงินน้อย เมื่อร่วมกันจึงพอลงทุนธุรกิจใดๆ ได้ ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษำ   ก็มีบทที่ว่ำด้วย
กำรสหกรณ์อยู่แล้ว จึงสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์
อ ำเภอ)  ได้มำช่วยจัดกิจกรรมสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ (จริงๆ) ที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลแนะน ำให้
กรรมกำรสหกรณ์เด็กนักเรียนไปดูงำนถ้ำเป็นไปได้...” 

“...ส่วนใหญ่จัดเป็นสหกรณ์ร้ำนค้ำและสหกรณ์ออมทรัพย์ มีร้ำนค้ำขำยของใช้จ ำเป็น ข้ำพเจ้ำคิดว่ำ
ถ้ำจะซื้อของมำใช้ในโรงเรียน ก็ให้ซื้อผ่ำนสหกรณ์ ก็จะได้เป็นรำคำขำยส่ง ในกำรที่จะขำยสินค้ำต่ำงๆแม้แต่
ขำยของจำกแปลงเกษตรเข้ำโรงครัวก็ให้ผ่ำน สหกรณ์ กำรที่จะร่วมมือกันหำตลำดผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้
กรรมกำรสหกรณ์รับทรำบ กำรฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ์ ท ำให้เด็กได้ฝึกหัดทักษะหลำยอย่ำง คือ 
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หัดมำประชุมกัน ใช้เหตุผลโต้เถียงกัน อันเป็นกำรฝึกหัดกำรอยู่ในสังคมประชำธิปไตยเมื่อประชุมก็ให้มีกำรจด
บันทึก กำรประชุม เป็นกำรฝึกหัดเขียนหนังสือ ฝึกหัดขำย เมื่อขำยก็ต้องรู้จักกำรท ำบัญชี ซึ่งก็เป็นอีกวิชำ
หนึ่ง...บำงครั้งกิจกำรร้ำนค้ำสหกรณ์เจริญรุ่งเรืองมำก เด็กนักเรียนและครูพำกันไปขำยของ ท ำให้ละเลยเรื่อง
กำรเรียนกำรสอน ก็ต้องเตือนกัน...” (จำกหนังสือ พระรำชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เกี่ยวกับโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน) 

 กำรสหกรณ์ หรือกำรท ำงำนร่วมกัน มีอยู่เป็นอยู่จริงในกำรด ำเนินชีวิตของทุกคนที่ด ำรงตนอยู่ใน
สังคม  เพียงแต่กำรใช้ถ้อยค ำที่กล่ำวถึงกำรอยู่ร่วมกัน เป็นพยำงค์หรือประโยคหรือค ำที่แตกต่ำงกันไป  ใน
กำรด ำเนินกำรน ำกำรสหกรณ์สู่สถำนศึกษำมีควำมเด่นชัดเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ทรงรับสั่งในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2534  ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้สอนสหกรณ์ในโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดน  ในขณะที่บำงสถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์เพ่ือกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
กำรเห็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน  บำงโรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์ตำมสถำนกำรณ์ของ
สภำพจริง กำรเรียนรู้กำรสหกรณ์จึงมีควำมหลำกหลำย 

โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ตั้งอยู่ถนนนริศร  ต ำบลตลำดใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  สร้ำงอยู่ใน
ที่ดินรำชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งำน   เริ่มสร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2495  และได้ท ำกำรสอนเมื่อวันที่   1 
กันยำยน  2496   ปัจจุบันเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ได้
น้อมน ำเอำแนวพระรำชด ำรัชของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ทรงเห็นควำมส ำคัญของกำรสหกรณ์ ว่ำ
เป็นกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเหล่ำสมำชิก ที่มีควำมเห็นตรงกัน ในกำรที่จะด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน จึง
เริ่มจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2532   โดยด ำเนินงำนเฉพำะสหกรณ์ร้ำนค้ำ ซึ่งเกิดจำกควำมร่วมมือของ
สมำชิกท่ีเป็นครูและนักเรียน  โดยเริ่มต้นมีสมำชิกเพียง 572   คน  มีหุ้นจ ำนวน 572  หุ้น  กำรด ำเนินงำนใน
ช่วงแรกมีกำรจัดตั้งเพียงสหกรณ์ร้ำนค้ำ เพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ อุปโภค และบริโภคให้แก่สมำชิกเท่ำนั้น กำร
ให้บริกำรด้ำนสินค้ำที่วำงจ ำหน่ำยไม่มำกนัก  สมำชิกไม่เห็นควำมส ำคัญ  โดยใช้ห้องเรียนจัดตั้งเป็นห้อง
สหกรณ์  และต่อมำ ในปี พ.ศ.2543  มีกำรจัดแผนผังห้องเรียนใหม่ ท ำให้สหกรณ์ร้ำนค้ำ ต้องย้ำยที่ตั้งมำ
ให้บริกำรแก่สมำชิก โดยใช้มุมประตูทำงเข้ำของอำคำรอเนกประสงค์  เป็นห้องสหกรณ์ ใช้ชื่อว่ำ “บัวชมพู
มำร์ท” เปิดจ ำหน่ำยสินค้ำ ทั้งอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องเขียน  ชุดเครื่องแบบต่ำง ๆ  โดยได้รับควำม  

ร่วมมือจำกสมำชิกเป็นอย่ำงดี  ในทุกต้นปีกำรศึกษำจะมีกำรเปิดรับสมำชิกใหม่  และมีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ที่เป็นทั้งนักเรียน และคณะครู เพ่ือร่วมกันดูแลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
สหกรณ์ของโรงเรียน แต่กำรให้บริกำรยังมีข้อจ ำกัดอยู่มำกเนื่องจำกสถำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวย โรงเรียนต้องใช้
อำคำรอเนกประสงค์ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท ำให้กำรบริกำรไม่เต็มที่เท่ำที่ควร  จนกระทั้งปี  พ.ศ. 2554  ท่ำน
ผู้อ ำนวยกำรไพศำล   นำขวัญ  ได้เห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกิจกรรมสหกรณ์  โดยเชื่อว่ำอุดมกำรณ์  
วิธีกำร  หลักกำรของสหกรณ์ สำมำรถน ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรงำนให้เป็นระบบมำยิ่งขึ้น  จึงมีนโยบำย
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ในกำรบริหำรจัดกำรงำนสหกรณ์ขึ้นใหม่  ใช้ชื่อว่ำ  “สหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร”  ซึ่งมีกำรด ำเนินงำน
สหกรณ์ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย  สหกรณ์ร้ำนค้ำ   สหกรณ์ออมทรัพย์  และกิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต 

โครงสร้ำงสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร 

  

 

 

 

 

 

 

  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกันเป็นสมำชิกและร่วมกันบริหำรจัดกำร
งำนสหกรณ์  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  จัดให้มี
กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนสหกรณ์  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสหกรณ์ทั้งนักเรียนและคณะครู เป็น
ผู้รับผิดชอบ มีกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น    และมีกำรปรับปรุงและเปลี่ยนที่ตั้งโดยใช้บริเวณชั้น 1  
อำคำรประชำร่วมใจ  เป็นที่ตั้งของสหกรณ์หลังใหม่ ใช้ชื่อว่ำ “บัวชมพูมำร์ท” (Bua Chompoo Mart)   
และภำยในห้องสหกรณ์มี สหกรณ์ออมทรัพย์ “บัวชมพูแบงค์” (Bua Chompoo Bank) ให้บริหำรฝำก-ถอน
เงินให้กับสมำชิก  ได้มีกำรส่งเสริมให้สมำชิก รู้จักกำรวำงแผนกำรใช้เงิน  กำรออมเงินไว้ใช้ยำมจ ำเป็น  และ
ให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต (Bua Chompoo Production)  ซึ่งได้มีกำรจัดเป็นชุมนุมสหกรณ์
ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวิชำสหกรณ์  ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงในห้องสหกรณ์ และได้รวมกลุ่มกันผลิต
และจ ำหน่ำยสินค้ำ   ส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมรู้เรื่อง วิชำสหกรณ์  เกิดทักษะในกำรท ำงำน ได้มีกำรฝึกลงมือ
ปฏิบัติจริง  เกิดเป็นควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้    มีกำรจัดห้องสหกรณ์
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน  คณะครู  ผู้ปกครองและชุมชน   มีกำรส่งครูเข้ำอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  และยังเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำวิธีกำร
สหกรณ์สู่กำรเรียนรู้ในชั้นเรียนในวิชำสังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-
6  และ บรูณำกำรวิชำสหกรณ์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    ส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำ กำร
สหกรณ์  และสำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  สำมำรถเติบโตเป็นเยำวชนที่ดี  
เป็นพลเมืองที่ดีในอนำคตได้ 
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บทที่ 2 

ควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 

กำรรวมกลุ่ม 
ควำมหมำย 
     กลุ่ม  หมำยถึง  บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมำรวมกันหรือมำปรึกษำหำรือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพ่ือที่จะแก้ไขหรือขจัดข้อขัดข้องในเรื่องนั้นๆ  หรือปัญหำนั้นๆ  ให้หมดไป  หรือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
ตนเองที่มีจุดหมำยเอำไว้ 
 
     กำรรวมกลุ่ม  หมำยถึง  บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมำรวมกัน มีควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กันท ำกิจกรรม
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งร่วมกัน  เพ่ือให้กิจกรรมนั้นบรรลุจุดหมำยปลำยทำงท่ีกลุ่มก ำหนดไว้โดยที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงมีควำมสุขด้วย 
 
สำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรรวมกลุ่ม 
  1. เกิดจำกควำมชอบพอกันเป็นส่วนตัวระหว่ำงสมำชิกด้วยกันเอง     เช่น     เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน   
  2. เกิดจำกกำรถูกชักชวนหรือชักจูงไป  เช่น ชำวบ้ำนในชนบทถูกก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน ชวนไปรวมเป็น
กลุ่มเกษตร  ตั้งกลุ่มเลี้ยงไหม   
  3. เกิดจำกควำมพอใจในเป้ำหมำยกิจกรรมของกลุ่ม    หรอืกลุ่มมีจุดหมำยตรงกับอุดมกำรณ์ของ     
บุคคลที่จะเข้ำไปเป็นสมำชิก   เช่น   กิจกรรมนันทนำกำร    กิจกรรมทำงวิชำกำร    พรรคกำรเมือง   
  4. เกิดจำกกำรได้รับคัดเลือกหรือแต่งต้ังจำกผู้มีอ ำนำจ  เพ่ือให้ปฏิบัติงำนร่วมกันโดยเฉพำะ  เช่น 
กลุ่มแพทย์ศัลยกรรม  ชุดปฏิบัติกำรพิเศษกู้ภัย  
  5. เกิดจำกควำมต้องกำรที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  เป็นกำรสนองตอบควำมต้องกำรทำงจิตใจ
หรือทำงจิตวิทยำ เช่น  เกิดจำกำกรเหงำ  เบื่อหน่ำย หรือต้องกำรมีเพ่ือน  ต้องกำรใกล้ชิดเจ้ำนำย  ก็ไปเล่น
กีฬำ  ตีกอล์ฟ  แล่นเทนนิส    
  6.  เกิดจำกกำรต้องกำรพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง    เป็นกำรรวมกลุ่มเพ่ือท ำกิจกรรมงำน
บำงอย่ำงด้วยกัน  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นกำรรวมกลุ่มเพื่อท ำกิจกรรมงำนบำงอย่ำงด้วยกัน 
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม  เช่น  สหภำพแรงงำน  สภำหอกำรค้ำ  กลุ่มตลำดร่วมยุโรป 
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ควำมหมำยสหกรณ์ 

“สหกรณ์” (Cooperatives)  

          สหกรณ์ คือ “ องค์กำรของบรรดำบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำรด ำเนินวิสำหกิจที่พวกเขำ
เป็นเจ้ำของร่วมกัน และควบคุมตำมหลักประชำธิปไตย เพ่ือสนองควำมต้องกำร ( อันจ ำเป็น ) และควำมหวัง
ร่วมกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” 

          “สหกรณ์” ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด ำเนิน
กิจกำรเพ่ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จด
ทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

          ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมำเพ่ือท ำหน้ำที่แก้ปัญหำในด้ำนกำรท ำมำหำกินที่เหมือน หรือคล้ำยๆ กัน 
หรือควำมต้องกำรบริกำรที่เหมือนกันและเป็นปัญหำที่สมำชิกแต่ละคนไม่สำมำรถแก้เองได้ตำมล ำพัง หรือ
ตั้งขึ้นมำเพ่ือด ำเนินกำร ให้สมำชิกได้รับประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพของตนมำกกว่ำที่แต่ละคนเคยได้จำก
กำรด ำเนินกิจกำรเองตำมล ำพัง 

สถำนภำพสหกรณ์ 

            สหกรณ์เกิดข้ึนได้ เมื่อมีกำรจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น 

            เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีสถำนภำพเป็น “นิติบุคคล” 

            สหกรณ์เป็นนิติบุคคลในภำคเอกชน ไม่สังกัดส่วนรำชกำรใดๆ 

ท ำไมต้องมีกำรจัดตั้งสหกรณ์ 

            สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้มีปัญหำคล้ำยๆ กัน คนที่รู้ปัญหำดี คือ ตัวผู้มีปัญหำนั่นเอง ฉะนั้น กำร
แก้ปัญหำได้ดีที่สุดก็คือกำรรวมคนที่มีปัญหำนั้นมำช่วยกันแก้ไข 

            สหกรณ์เป็นองค์กำรที่มีกฎหมำยรองรับ เป็นนิติบุคคลที่ถำวร เป็นอิสระ มีส่วนรำชกำรเข้ำไป
ช่วยเหลือสนับสนุนตำมควำมจ ำเป็น 

            สหกรณ์มีวิธีกำรแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์โดยเฉพำะ มีลักษณะ
ที่สมำชิกเป็นเจ้ำของ และผู้ใช้บริกำรในขณะเดียวกัน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้ 

            กำรรวมกันเป็นสหกรณ์ ท ำให้มีผลในกำรต่อรองทั้งในด้ำนกำรซื้อและกำรขำยสินค้ำ ที่สมำชิก
ผลิตได้ และฝึกคนให้รู้จักกำรพ่ึงตนเอง 
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            ท ำให้ชุมชนมีควำมสำมัคคี ปรองดอง อันจะน ำควำมเจริญมำสู่ประเทศชำติได้ สหกรณ์ส่งเสริม
ให้สมำชิกรู้จักกำรอยู่ร่วมกันโดยสันติ กำรสหกรณ์เป็นวิธีกำรที่อุ้มชูผู้ที่ยำกจนให้มีฐำนะดีขึ้น โดยมิได้ท ำลำย
คนมั่งมี จึงมีลักษณะเป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภำพ 

            สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหำเงินทุนมำให้สมำชิกกู้ยืมไปลงทุนในกำรประกอบอำชีพหลัก 

            สหกรณ์ช่วยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เช่น แนะน ำให้สมำชิกรู้จัก
พัฒนำกำรผลิตด้วยวิธีกำรเกษตรสมัยใหม่ จ ำหน่ำยผลผลิตให้ได้ในรำคำสูงขึ้น เป็นต้น 

            ส่งเสริมควำมเสมอภำคกันและเป็นประชำธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน ในกำรออก 
เสียงแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกำรสหกรณ์ 

            สหกรณ์ฝึกคนให้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ รู้จักกำรประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้ำนเงิน ทุน กำร
ผลิต ควบคุมกำรใช้เงินทุนให้เป็นไปตำมแผน รวมกันซื้อปัจจัยกำรผลิตและรวมกันขำยผลิตผล ท ำให้คนใน
ชุมชนนั้นๆ มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประวัติสหกรณ์ 

       ระหว่ำงศตวรรษที่  18-19  ได้เกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมขึ้นในยุโรปมีกำรน ำเอำเครื่องจักรมำใช้
แทนแรงงำนคน  ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ  คือ เกิดภำวะกำรว่ำงงำนและเศรษฐกิจตกต่ ำ
ทั่วไปกำรเปลี่ยนแปลง  อย่ำงใหญ่หลวงครั้งนี้เริ่มต้นจำกประเทศอังกฤษ  ชำวอังกฤษต้องประสบปัญหำควำม
เดือดร้อนอย่ำงมำกมำยจำกกำรที่นำยทุนใช้เครื่องจักรแทนแรงงำนมีกำรปลดคนงำนออกจำกโรงงำน  ส่วนผู้
ประกอบ  กำรรำยย่อย  ต้องเลิกล้มกิจกำรไป  สภำพสังคมทั่วไปมีกำรแบ่งชนชั้นออกเป็น  2  ฝ่ำย  คือ  ฝ่ำย
นำยทุน  และทำงฝ่ำยกรรมกำร  นำยทุนพยำยำมแสวงหำก ำไรจำกกำรลงทุนมำกท่ีสุด  โดยกำรเอำรัดเอำ
เปรียบฝ่ำยกรรมกรทุกวิถีทำง 
    จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในครั้งนี้  บรรดำกรรมกำรที่ถูกบีบค้ันทั้งหลำยจึงเริ่มแสวงหำ
หนทำง  ที่จะปลดเปลื้องควำมทุกข์ยำกของพวกตนประกอบกับเวลำนั้นมีนักเศรษฐศำสตร์ที่มีควำมคิด
อยำกจะช่วยพยุงฐำนะของสังคมให้ดีขึ้น  ได้เสนอแนวทำงปรับปรุงสภำพทำงเศรษฐกิจให้เกิดควำมเป็นธรรม
แก่สังคม โดยกำรร่วมมือ ระหว่ำงผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  แนวควำมคิดดังกล่ำวได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ข้ึนในเวลำต่อมำ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรเบิร์ต โอเวน บิดาสหกรณ์โลก 
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บุคคลแรกที่สอนให้คนทั่งไปรู้จักค ำว่ำ “สหกรณ”์  คือโรเบิร์ต โอเวน  ชำวอังกฤษ  ซึ่งถือว่ำเป็นผู้ให้ก ำเนิด
กำรสหกรณ์ขึ้นในโลก  และได้ชื่อว่ำเป็นบิดำแห่งกำรสหกรณ์  เดิมโอเวนเป็นคนที่ยำกจนแต่ควำมเฉลียว
ฉลำดและรู้จักวิธีกำรท ำมำหำกินจึงท ำให้เข้ำได้มีโอกำสเป็นผู้จัดกำรและมีหุ้นส่วนเป็นเจ้ำของโรงงำน เขำเป็น
นำยจ้ำงที่มีควำมหวังดีต่อกรรมกร  จึงได้ปรับปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ทั่วไปของคนงำนให้ดีขึ้น  หลังจำกนั้น 
โอเวนได้หำวิธีช่วยเหลือกรรมกรอื่นๆ  โดยสอนให้รู้จักกำรช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพ่ือขจัด
ปัญหำ  ควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  ซึ่งเป็นวิธีกำรของระบบสหกรณ์  โอเวนเสนอให้จัดตั้ง   “ชมรม
สหกรณ์”       (Co-operative Community)  ให้ชมรมสหกรณ์นี้ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ใช้เองโดยไม่ใช้
เครื่องจักรทรัพย์สินของชมรม  เป็นของส่วนรวม  เพ่ือมิให้สภำพนำยทุนปะปนอยู่ในชมรม  กำรจัดจั้งชมรม
สหกรณ์  จะต้องใช้เงินทุน  และท่ีดินเป็นจ ำนวนมำกและโอเวนก็ได้พยำยำมเผยแพร่แผนกำรจัดตั้งชมรม
สหกรณ์  เพ่ือให้คนทั่วไป  ได้เข้ำใจสหกรณ์ในฐำนะสมำคมเพ่ือเศรษฐกิจ  แต่โอเวนยังไม่สำมำรถจัดตั้งชมรม
สหกรณ์ในประเทศอังกฤษได้  เพรำะมีปัญหำเกี่ยวกับสภำพสังคมในสมัยนั้น  โอเวนจึงได้เดินทำงไปประเทศ
อเมริกำ  และทดลองจัดตั้งชมรมสหกรณ์  ขึ้นเป็นครั้งแรกที่  นิวฮำโมนี  รัฐอินเดียนำ  สหรัฐอเมริกำ  ในปี 
พ.ศ. 2368 ให้ชื่อว่ำ  นิวฮำโมนี (New Harmony)  แต่ได้ล้มเลิกไปในระยะเวลำต่อมำ  เนื่องจำกไม่ได้
คัดเลือกสมำชิกและไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มค่ำใช้จ่ำย  นอกจำกนี้ยังมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปกครองและ
ศำสนำ  อย่ำงไรก็ตำมแนวควำมคิดของโอเวนก็มีอิทธิพลต่อนักปฏิรูปทำงเศรษฐกิจ  เขำได้ให้แนวควำมคิด
เกี่ยวกับควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงมนุษย์  ในอันที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือยก
มำตรฐำนควำมเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

นำยแพทย์วิลเลี่ยม คิง 

 

    อีกท่ำนหนึ่งคือนำยแพทย์วิลเลี่ยม  คิง  อำศัยอยู่ในเมืองไบรตัน  ประเทศอังกฤษ  เป็นผู้นิยมให้ควำมคิด 
ทำงสหกรณ์ของโอเวน  แต่เห็นว่ำโครงกำรของโอเวนต้องใช้เงินทุนจ ำนวนมำก  ซึ่งจะท ำให้เป็นจริงได้ยำก
นำยแพทย์คิงจึงเริ่มต้นจำกำกรชี้แจงให้คนงำนรวมทุนกันคนละเล็กละน้อย  ตั้ง “สมำคมกำรค้ำ”  (Trading 
Association) ในรูปสหกรณ์ข้ึน  เมื่อปี พ.ศ. 2370  เป็นรูปร้ำนสหกรณ์จ ำหน่ำยสินค้ำ  แต่มีข้อแตกต่ำงไป
จำกร้ำนสหกรณ์ในปัจจุบันคือก ำไรที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของร้ำนสหกรณ์นี้จะไม่น ำมำแบ่งปันกัน  แต่จะ
เก็บสมทบไว้เป็นทุนเพ่ือใช้ งำนของร้ำนสหกรณ์ต่อไป  จนสำมำรถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ตำมแบบโอเวนได้  ซ่ึง
จำกกำรกระท ำดังกล่ำวท ำให้ร้ำนค้ำแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ไม่ประสบผลส ำเร็จเนื่องจำกกำร  เก็บก ำไร
ทั้งหมดไว้ไม่จ่ำยคืนแก่สมำชิก  ท ำให้สมำชิกไม่ศรัทธรำสหกรณ์  อย่ำงไรก็ตำมกิจกำรของนำยแพทย์คิง  ก็
คล้ำยกับร้ำนสหกรณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้นในวงกำรร้ำนสหกรณ์สมัยนี้จึงให้เกียรติแก่ท่ำนมำก 
    ต่อมำเม่ือสมำชิกเพ่ิมและธุรกิจกำรค้ำขยำยใหญ่ขึ้นก็ได้มีกำรท ำธุรกิจกับบุคคลภำยนอกด้วยนักสหกรณ์
รอชเดล  หรือที่เรียกกันว่ำ  “ผู้น ำแห่งรอชเดล”  ได้ก ำหนดหลักปฏิบัติไว้ 10 ประกำร  ซึ่งมีสำระส ำคัญ
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หลำยประกำรที่ถูกยึดถือ  เป็นหลักสหกรณ์สำกลมำจนถึงปัจจุบันแม้เวลำจะล่วงเลยมำเป็นเวลำนำน  แต่ร้ำน
สหกรณ์รอชเดลก็ยังคงอยู่และกลำยเป็นร้ำนที่มีขนำดใหญ่  ยิ่งกว่ำนั้นวิธีกำรของร้ำนสหกรณ์ส ำหรับผู้บริโภค
แบบนี้  ได้เผยแพร่หลำย  ออกไปสู่  ประชำชนกลุ่มอ่ืนๆ  ปัจจุบันร้ำนสหกรณ์ท่ีถือหักกำรส ำคัญๆ  อย่ำง
เดียวกันนี้ มีอยู่ในประเทศต่ำงๆเป็นจ ำนวนมำก  ส่วนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ  เช่น  สหกรณ์ท่ีช่วยเหลือสมำชิก
ให้กู้ยืมเงินไปท ำทุน  หรือ  สหกรณ์เครดิต  หรือสหกรณ์สินเชื่อก็เช่นเดียวกันสหกรณ์เหล่ำนี้เกิดจำกควำมขัด
สน  และควำมเดือนร้อนของเกษตรกรและกรรมกร  เนื่องจำกหำเงินกู้ยืมมำประกอบกำรท ำมำหำกินได้
อยำก  และแม้ว่ำจะกู้มำได้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพง  จนมำสำมำรถหำรำยได้มำให้เพียงพอกับกำรช ำระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นได้  เป็นเหตุให้มีหนี้สินมำกเมื่อปี พ.ศ. 2393  นำยเฮิร์มัน   ชูลช์ชำวเยอรมัน  ผู้พิพำกษำ
แห่ง  เมืองเดลิตช์ ได้คิดจัดตั้งสหกรณ์  ประเภทหำทุนขึ้นในหมู่ชำวเมือง  ผู้เป็นช่ำงฝีมือและพ่อค้ำขนำด
เล็ก  โดยรวบรวมข้ึนเป็นองค์กำรเพ่ือจัดหำทุนให้สมำชิกกู้ยืม  และในปี พ.ศ. 2405  นำยฟริดริค   วิลเฮล์ม
ไรฟไฟเซน  ชำวเยอรมัน  นำยกเทศมนตรี  เมือง เฮดเอสดอร์ฟ  ได้จัดตั้งสหกรณ์  หำทุนขึ้นในหมู่ชำว
ชนบท  ซึ่งเป็นเกษตรกร  โดยจัดเป็นองค์กำร  เพ่ือจัดหำทุนให้แก่สมำชิก  กู้ยืม  เช่นเดียวกัน  ในเวลำต่อมำ
กำรรวมกันเป็นสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน  ของประชำชนก็ได้แพร่หลำยไปยังประเทศ
ต่ำงๆ  อันเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่ำงในกำรจัดตั้งสหกรณ์แก่ชำวบ้ำนและชำวเมืองมำจนถึงปัจจุบัน 

วันสหกรณ์สำกล (International Cooperativees Day) 
    สหกรณ์ในประเทศต่ำง ๆ มีหลำยประเภทหลำยระดับรวมเป็นขบวนกำรสหกรณ์ของประเทศนั้น ๆ 
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำแตกต่ำงกันไป มองในภำพรวมเรียกได้ว่ำเป็น " ขบวนกำรสหกรณ์โลก " มีกำรประชุม
สมัชชำสหกรณ์ระหว่ำงชำติ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
มีมติก่อตั้งองค์กำรสัมพันธภำพสหกรณ์ ระหว่ำงประเทศ ( องค์กำร ICA ) เพ่ือประสำนควำมร่วมมือในด้ำน
ต่ำง ๆ มีส ำนักงำนใหญ่ ณ กรุงเจนีวำ ประเทศ สวิชเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2538 องค์กำร ICA ได้ปรับปรุง
และประกำศหลักกำรเป็น 7 ประกำรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจำกนี้องค์กำร ICA ได้ประกำศให้สหกรณ์ท่ัวโลก
ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สำกลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 ต่อมำที่ประชุมสมัชชำใหญ่สหประชำชำติ เมื่อวันที่ 16 
ธันวำคม 2535 มีมติให้วันเสำร์แรกของเดือนกรกฎำคมทุกปี เป็น " วันสหกรณ์สำกล " 

ประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย 

 
 
 

พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ พระบิดำของสหกรณ์ในประเทศไทย 
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สหกรณ์แห่งแรก 

      ส ำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบำยแห่งรัฐ เห็นสมควรน ำวิธีกำรสหกรณ์ เข้ำมำช่วย
พัฒนำประเทศให้ประชำชนได้หลุดพ้นจำกควำมยำกจน โดยเฉพำะเกษตรกร พระรำชวรวงค์เธอ กรมหมื่น
พิทยำ 
ลงกรณ ์พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ำกัด
สินใช้ ณ ต ำบลวัดจันทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนำยทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2459ตำมรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับ
ควำมส ำเร็จ มำแล้วใน อินเดีย และพม่ำ ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษำจำกประเทศเยอรมนี และเม่ือ
วันที่ 9 ตุลำคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติก ำหนดให้วันที่ 26 กุมภำพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันสหกรณ์
แห่งชำติ "  

 

 

 

     กำรสหกรณ์ได้แพร่หลำยเริ่มตั้งแต่กำรตรำพระรำชบัญญัติสมำคมเพ่ิมเติม พ.ศ. 2459 เพ่ือทดลอง 
และเม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2471 ได้ประกำศใช้ พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เป็น
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแรกที่ส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมกลุ่ม กันก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ สันนิบำตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย จ ำกัดสินใช้ก็ได้เกิดข้ึนโดยกำรรวม กลุ่มกันของสหกรณ์ท้องถิ่น ได้จดทะเบียนเป็นประเภท
ชุมชนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2511 มีพระบรมรำช โองกำร ประกำศพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 มีผลท ำให้สันนิบำตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย จ ำกัดสินใช้ เลิกไป และให้มีกำรก่อตั้งสันนิบำต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยขึ้นแทนโดยผลแห่งกฎหมำยสหกรณ์ฉบับนั้นพระรำช บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ และกองทุนพัฒนำสหกรณ์  
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กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญท่ีสุดของขบวนกำรสหกรณ์ในประเทศไทย  ก็คือ  กำรควบสหกรณ์หำทุน
เข้ำด้วยกันโดยทำงรำชกำรได้ออกพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  เปิดโอกำสให้สหกรณ์หำทุนขนำดเล็ก
ที่ด ำเนินธุรกิจเพียงอย่ำงเดียวควบเข้ำกันเป็นขนำดใหญ่  สำมำรถขยำยกำรด ำเนินธุรกิจเป็นแบบ
อเนกประสงค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สมำชิก  ได้มำกกว่ำ  ด้วยเหตุนี้  สหกรณ์หำทุนจึงแปรสภำพเป็นสหกรณ์
กำรเกษตรมำจนปัจจุบัน  และในปี 2511  สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ถือก ำเนิดขึ้นมำ  เพ่ือเป็น
สถำบันส ำหรับให้กำรศึกษำแก่สมำชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ  มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกันสถำบันสหกรณ์
ต่ำงประเทศ  เพ่ือให้เกิดควำมสัมพันธ์และควำมช่วยเหลือ  ร่วมมือกันระหว่ำงสหกรณ์สำกลในด้ำนอ่ืนๆ  ที่
มิใช่เกี่ยวกันกำรด ำเนินธุรกิจโดยมีสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสมำชิก  ซึ่งประเทศไทยได้ก ำหนดประเภทสหกรณ์
ไว้ 7 ประเภท  ตำมประกำศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2516  ประกอบด้วยสหกรณ์
กำรเกษตร  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ประมง  สหกรณ์ออกทรัพย์  สหกรณ์ร้ำนค้ำ  สหกรณ์บริกำรและสหกรณ์
เครดิตยูเนียน  ซึ่งนับแต่สหกรณ์ได้ถือก ำเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน  ผลกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณ์ในธุรกิจต่ำงๆ  ได้สร้ำงควำมเชื่อถือเป็นที่ไว้วำงใจของสมำชิกจนท ำให้จ ำนวนสหกรณ์  จ ำนวน
สมำชิก  ปริมำณเงินทนุ  และผลก ำไรของสหกรณ์  เพ่ิมขึ้นทุกปี  กำรสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีควำมส ำคญั
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพำะ  ต่อประชำชนที่ยำกจน  กำรสหกรณ์จะเป็นสถำบันทำงเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีช่วยแก้ไขปัญหำในกำรประกอบอำชีพ  และช่วยยกระดับควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดีขึ้น 

 

กำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

 

 

  

 

 

อุดมกำรณ์สหกรณ์ 
(Cooperative Ideology) 

 
     อุดมกำรณ์สหกรณ์คือ  “ควำมเชื่อร่วมกันที่ว่ำกำรช่วยตนเองและกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำม
หลัก กำรสหกรณ์จะน ำไปสู่กำรกินดีอยู่ดี  มีควำมเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”  อุดมกำรณ์สหกรณ์  
 สำมำรถแยกองค์ประกอบคือ 
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องค์ประกอบของอุดมกำรณ์สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรช่วยตัวเอง 
             กำรช่วยตนเอง  หมำยถึง  กำรด ำเนินชีวิตตำมปกติได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภำระของผู้อื่น  ส ำหรับกำร
ช่วยตนเองตำมอุดมกำรณ์สหกรณ์จะหมำยถึงกำรด ำเนินชีวิตด้วยตนเอง  มุ่งสู่ควำมอยู่ดี  กินด ี สันติสุข   
 

กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
             กำรที่แต่ละคนช่วยตนเองด้วยกำรขยัน ประหยัด  พัฒนำชีวิต  ไม่เสพติดอบำยมุข  เป็นสิ่งดีท ำให้
ด ำเนินชีวิตได้ด้วยกำรพ่ึงพำตนเองไม่เป็นภำระของใคร แต่ยังไม่เพียงพอที่จะท ำให้ อยู่ดี กินดี  มีสันติสุข  ตำม
ควำมต้องกำรของคนทั่วไป  เพรำะแต่ละคนเพียงคนเดียวมีจ้อจ ำกัดในกำรท ำงำนได้เฉพำะบำงสิ่ง   กำรช่วย
ตนเอง  จึงเป็นกำรด ำเนินชีวิตได้ดีในระดับของกำรสนองควำมต้องกำรข้ันต้น  แต่เมื่อต้องกำรสูงขึ้นต้องมีกำร
ร่วมมือช่วยเหลือโดยหลำยคนมำช่วยกัน 
 
            กำรร่วมมือช่วยเหลอืกันอย่ำงมีคุณธรรมน ำไปสู่ควำมส ำเร็จที่แต่ละคนต้องกำร  กำรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  ตำมอุดมกำรณ์สหกรณ์  หมำยถึง  กำรร่วมแรงกำย  แรงใจ  แรงควำมคิด  ก ำลังทรัพย์เข้ำมำช่วยเหลือ
ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มเพ่ือให้แต่ละคน  ในกลุ่มมีกำรกินดี  อยู่ดี  มีสันติสุข   
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"คุณค่ำของสหกรณ์"  
(Cooperative Values) 

           “สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐำนแห่งคุณค่ำของกำรช่วยตนเอง ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ควำมเป็น
ประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมเที่ยงธรรม และควำมเป็นเอกภำพ สมำชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่ำทำง
จริยธรรมแห่งควำมสุจริต ควำมเปิดเผย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมเอ้ืออำทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มกำรสหกรณ์" 

"วิธีกำรสหกรณ์"  
(Cooperative Practices) 

          วิธีกำรสหกรณ์ คือ “ กำรน ำหลักกำรสหกรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม ทำงเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมำชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักกำรธุรกิจที่ดี” 

"หลักกำรสหกรณ์"  
(Cooperative Principles) 

          หลักกำรสหกรณ์ คือ "แนวทำงท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่ำของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม" 
ซึ่งประกอบด้วยหลักกำรที่ส ำคัญรวม 7 ประกำร กล่ำวคือ 

          หลักกำรที่ 1 กำรเป็นสมำชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้ำง (Voluntary and Open Membership)  
          สหกรณ์เป็นองค์กำรแห่งควำมสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สำมำรถใช้บริกำรสหกรณ์ได้และเต็มใจ
จะรับผิดชอบในฐำนะสมำชิก เข้ำเป็นสมำชิกโดยปรำศจำกกำรกีดกันทำงเพศ ฐำนะทำงสังคม เชื้อชำติ 
กำรเมือง หรือศำสนำ 

          หลักกำรที่ 2 กำรควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย (Democratic Member Control) 
          สหกรณ์เป็นองค์กำรประชำธิปไตยท่ีมีกำรควบคุมโดยสมำชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน ในกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนสมำชิก 
ต้องรับผิดชอบต่อสมำชิก ในสหกรณ์ข้ันปฐมสมำชิกมีสิทธิ์ในกำรออกเสียงเท่ำเทียมกัน ( สมำชิกหนึ่งคนหนึ่ง
เสียง ) ส ำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นๆ ก็ด ำเนินกำรตำมแนวทำงประชำธิปไตยเช่นเดียวกัน 

          หลักกำรที่ 3 กำรมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจของสมำชิก (Member Economic Participation)  
          สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่ำงเสมอภำคกัน และมีส่วนในกำร
ควบคุมกำรใช้เงินทุนของสหกรณ์ตำมแนวทำงประชำธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่ำงน้อยๆ ส่วนหนึ่งต้องเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมำชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ำมี) ในอัตรำที่จ ำกัดตำมเงินลงทุน 
(หุ้น) ที่ก ำหนดเป็นเงื่อนไขของกำรเข้ำเป็นสมำชิก สมำชิกสำมำรถจัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งหรือทุกอย่ำงตำมข้อบังคับดังนี้ คือ 
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 เพ่ือกำรพัฒนำสหกรณ์โดยอำจกันไว้เป็นทุนส ำรองซึ่งอย่ำงน้อยๆ จะต้องมีส่วนหนึ่งที่น ำมำแบ่งปัน
กันไม่ได้ 

 เพ่ือตอบแทนแก่สมำชิกตำมสัดส่วนของปริมำณธุรกิจที่สมำชิกได้ท ำกับสหกรณ์  
 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ที่มวลสมำชิกเห็นชอบ 

          หลักกำรที่ 4 กำรปกครองตนเองและควำมเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)  
          สหกรณ์เป็นองค์กำรที่พ่ึงพำตนเองและปกครองตนเอง โดยกำรควบคุมของมวลสมำชิก หำกสหกรณ์
จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์กำรอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงำนของรัฐบำลด้วย หรือจะต้องเพ่ิมเงินลงทุน โดย
อำศัยแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระท ำกำรดังกล่ำวภำยใต้เงื่อนไขท่ีมั่นใจได้ว่ำมวล
สมำชิกจะยังคงธ ำรงไว้ซึ่งอ ำนำจในกำรควบคุมสหกรณ์ตำมแนวทำงประชำธิปไตย และสหกรณ์ยังคงด ำรง
ควำมเป็นอิสระ 

          หลักกำรที่ 5 กำรศึกษำ ฝึกอบรม และสำรสนเทศ (Education, Trainning and Information)  
          สหกรณ์พึงให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมแก่สมำชิก ผู้แทนสมำชิกท่ีได้รับกำรเลือกตั้ง ผู้จัดกำรและ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เพ่ือให้บุคลำกรเหล่ำนี้สำมำรถมีส่วนช่วยพัฒนำสหกรณ์ของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
และพึงให้ข่ำวสำรแก่สำธำรณชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเยำวชนและบรรดำผู้น ำทำงควำมคิดในเรื่องคุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 

          หลักกำรที่ 6 กำรร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)  
          สหกรณ์จะสำมำรถให้บริกำรแก่สมำชิกได้อย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ขบวนกำรสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับนำนำชำติ 

          หลักกำรที่ 7 กำรเอ้ืออำทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
          สหกรณ์พึงด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเจริญยั่งยืนตำมนโยบำย ที่มวลสมำชิก
เห็นชอบ 
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บทที่ 3   

 สหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร 

กำรด ำเนินงำนสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร  เกิดจำกควำมร่วมมือของสมำชิกทุกฝ่ำยทั้งคณะตรู  
นักเรียน  ผู้ปกครอง   ในกำรร่วมมือกันวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม  จัดเตรียมเอกสำร  อุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำง 
ๆ   ลงมือช่วยกันด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม   มีกำรตรวจสอบผลของกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเชน และมีกำร
น ำผลของกำรตรวจสอบมำปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนในส่วนนั้น ๆ  ซึ่งกำรสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร
ประกอบด้วย 

1. สหกรณ์ร้ำนค้ำ  (Bua Chompoo Mart) 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์  (Bua Chompoo Bank) 

3. กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต  (Bua Chompoo Production) 

โดยกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์จะด ำเนินงำนในรูปของคณะกรรมกำร  ตำมโครงสร้ำงของสหกรณ์ซ่ึง
กำรด ำเนินงำนสหกรณ์ มี ดังนี้ 

1. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  โดยแต่งตั้งจำกคณะครูที่มีควำมต้องกำรด ำเนินงำนสหกรณ์   
จ ำนวนไม่เกิน  10  คน  โดยมีท่ำนผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    และมอบหมำย
ควำมรับผิดชอบให้กับคณะกรรมแต่ละคนก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินงำนสหกรณ์ทั้ง  3  กิจกรรม 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรร่วมกับคณะกรรมกำรสหกรณ์ (นักเรียน) จัดกำรเลือกตั้งเพ่ือ สรรหำ
คณะกรรมกำรสหกรณ์ชุดใหม่  จ ำนวน  10  คน  โดยคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้กำรคัดเลือกให้เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรสหกรณ์ ( นักเรียน )   และให้คณะกรรมกำรสหกรณ์คัดเลือกรองประธำนและ
เลขำนุกำร ตำมล ำดับ 

3. เมื่อสหกรณ์มีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรสหกรณ์ (นักเรียน) ครบเรียบร้อย  ก็
จะประชุมชี้แจง  เพ่ือวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  และจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้สมำชิกทุก
คนรับทรำบ 

4. คณะกรรมกำรในแต่ละกิจกรรมจะร่วมกันประชุม คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนและคณะครู
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ำยร่วมกัน    และจัดท ำโครงสร้ำงของสหกรณ์ ดังนี้ 
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สหกรณ์ร้ำนค้ำ  

Bua Chompoo Mart 

      สหกรณ์ร้านค้า  คือ  สหกรณ์ท่ีมีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมา
จ าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  สมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ   สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วย
ความสมัครใจ  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และเพ่ือผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของ
ตนและหมู่คณะ 

วัตถุประสงค์ 
          1. จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย 
          2. ช่วยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 
          3. ส่งเสริมความรู้ทางการค้าและการสหกรณ์แก่สมาชิก 
          4. ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
          5. ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

วิธีด ำเนินงำน 

          1. ขายสินค้าตามราคาท้องตลาด หรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย 
          2. จัดหาสินค้าคุณภาพดี ไม่ปลอมปน และอยู่ในความต้องการของสมาชิกจ าหน่าย 
          3. เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด 
          4. จัดหาสินค้าที่จ าเป็นในการครองชีพมาจ าหน่าย และมีสินค้าให้เลือกมากชนิด 
          5. ขายสินค้าด้วยเงินสด 

โครงสร้ำงสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

- ผู้จัดการร้านค้า  ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของร้านค้า สามารถเข้าดูแลการด าเนินงานได้ทุก
ฝ่าย มีความเข้าใจในการท างานของทุกฝ่าย ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

- รองผู้จัดการ  ท าหน้าที่แทนผู้จัดการร้านค้า เมื่อผู้จัดการไม่อยู่   สามารถด าเนินงานได้ทุกฝ่าย มี
ความเข้าใจในการท างานของทุกฝ่าย  ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

- ฝ่ายขาย  ท าหน้าที่บริการ แนะน า ขายสินค้า ให้กับสมาชิกด้วยความเต็มใจ  มีความสามารถด้าน
การคิดค านวณ  การทอนเงิน  รู้จักสินค้า และราคาสินค้าแต่ละชนิด 

- ฝ่ายจัดซื้อ  ท าหน้าที่สั่งซื้อสินค้า เมื่อสินค้าในสหกรณ์ถึงจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด จะท าการสั่งซื้อ 
โดยการโทรสั่งซื้อสินค้า  หรือไปจัดซื้อด้วยตนเอง ( ต้องมีสมุดร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับสหกรณ์) 
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- ฝ่ายคลังสินค้า  เมื่อฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อสินค้า  ฝ่ายคลังและจัดซื้อจะท าการตรวจรับสินค้า และ ท า
บันทึกในบัตรสินค้า และน าสินค้าเก็บเข้าคลังสินค้า (โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้หยิบง่าย  สะดวก  
ปลอดภัย) 

- ฝ่ายการเงินและบัญชี   

ฝ่ายบัญชี  ท าหน้าที่บันทึกบัญชีในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายได้  บัญชีรายจ่าย และสรุปยอด
รายรับ รายจ่าย ประจ าเดือน    เมื่อสิ้นปีจะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายปี และจัดท างบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วย งบดุล และงบก าไรขาดทุน เพื่อน ายอดเงินก าไร มาจัดสรรคืนแก่สมาชิกในรูปของเงินปันผล  
และเงินเฉลี่ยคืนยอดซื้อ 

ฝ่ายการเงิน  ท าหน้าที่ตรวจรับเงินที่ขายได้ในแต่ละวัน  และจ่ายเงินเมื่อมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
การค้าต่าง ๆ  จัดท าสมุดเงินสดรับ  เงินสดจ่าย  ตรวจสอบยอดเงินกับฝ่ายบัญชีว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
เก็บรักษาเงินสดย่อย ไว้ใช้จ่าย  น าส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

- ฝ่ายตรวจสอบ  ตรวจสอบการด าเนินงาน ของฝ่ายการเงินและบัญชี   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. กำรวำงแผน 
- ประชุมสมำชิกเพ่ือร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 
- รับสมัครคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ 
- จัดกำรเลือกตั้ง เพ่ือสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
- ประกำศผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ และจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
- ร่วมกันก ำหนดวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 
- จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำโครงกำร 

 
2. กำรลงมือปฏิบัติ 

- กำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครสมำชิก โดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์จะมีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำน
กิจกรรมหน้ำเสำธง   กิจกรรมเสียงตำมสำย  และกำรจัดป้ำยประชำสัมพันธ์ 

- นักเรียน คณะครู และบุคลำกรในโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ร้ำนค้ำ  
โดยสำมำรถซ้ือได้ในรำคำ หุ้นละ 10 บำท  และค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ จ ำนวน  5  บำท 

- กำรสมัครสมำชิก  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำประสำนกับครูประจ ำชั้น  โดย
คณะกรรมกำรจะน ำเอกสำรกำรสมัครให้ครูประจ ำชั้นช่วยรับสมัคร และน ำส่งเอกสำรพร้อมเงินให้กับห้อง
สหกรณ์  หำกนักเรียนไม่ได้สมัครกับครูประจ ำชั้นก็สำมำรถติดต่อขอสมัครเป็นสมำชิกได้ที่ห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

- เมื่อสมัครสมำชิกแล้ว สหกรณ์จะจัดท ำทะเบียนสมำชิก ทะเบียนหุ้น  และบันทึกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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กำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ  

ฝ่ำยขำย   

- ตรวจนับสินค้าท่ีสมาชิกน ามาฝากขาย และบันทึกในสมุดฝากขาย 

- จัดสินค้าในชั้นวาง และดูแลความเป็นระเบียบของสินค้าที่วางจ าหน่าย 

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องบันทึกเงินสด และนับยอดเงินทอนที่ได้รับมา 

- ให้บริการ  แนะน า จ าหน่ายสินค้าให้สมาชิก โดยการบันทึกยอดขายและเก็บเงินผ่านเครื่องบันทึก
เงินสด 

- โดยการจ าหน่ายสินค้าให้สมาชิกจะแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา เจ้าหน้าที่จะผลัดเปลี่ยนมาให้บริการ 

เวลาเช้า  07.00 – 08.00 น. 

เวลาเที่ยง  12.10 – 13.00 น. 

เวลาบ่าย  14.45 – 15.00 น. 

เวลาเย็น  16.00 – 17.00 น. 

- เมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา ฝ่ายขายจะตรวจนับเงิน และบันทึกการขายในเอกสาร
การขายประจ าวัน  และน าส่งเงินให้ครูเวรผู้รับผิดชอบ 

- เมื่อสิ้นวันก็จะตรวจสอบยอดขาย  ตรวจนับเงิน  บันทึกเอกสารการขายประจ าวัน  และน าส่งเงิน
ให้ครูผู้รับผิดชอบ 

- ตรวจนับสินค้าฝากขายคงเหลือ บันทึกยอดคงเหลือ และตรวจสอบสินค้าที่วางจ าหน่าย หากเหลือ
ปริมาณน้อย  ก็จะต้องเบิกสินค้าจากฝ่ายคลังเพ่ือน ามาวางจ าหน่าย  
 

ฝ่ำยจัดซื้อ  

- ติดต่อร้านค้า  ห้าง  บริษัท  ในการสั่งซื้อสินค้า  โดยคัดเลือกร้านค้าให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสม  และจัดท าสมุดร้านค้าไว้ส าหรับติดต่อสั่งซื้อสินค้า 

 - ประสานกับฝ่ายคลังสินค้า  ฝ่ายขาย  เมื่อสินค้าถึงจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนด   

- ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขายจะท าใบขอซื้อสินค้า และส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ 

- ฝ่ายจัดซื้อจัดท าใบสั่งซื้อ  และส่งให้ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าอนุมัติการจัดซื้อ โดยฝ่ายจดัซื้อจะท า
การสั่งซื้อโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  โทรศัพท์สั่งซื้อ  หรือไปจัดซื้อด้วยตนเอง 
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 - จัดส่งส าเนาใบสั่งซื้อไปยังฝ่ายคลังสินค้าเพ่ือตรวจรับสินค้า  และส่งไปฝ่ายบัญชีเพ่ือแนบกับ 

ใบแจ้งหนี้ 

ฝ่ำยคลังสินค้ำ 

- จัดคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ  สะดวกแก่การหยิบใช้  โดยการจัดสินค้าแบบ FIFO   

( มาก่อนออกก่อน )  

- ตรวจนับสินค้าเม่ือสินค้าน ามาส่ง  เมื่อตรวจนับครบถ้วนก็จะจัดเก็บเข้าคลังสินค้า  และน าส่งใบ
แจ้งหนี้ที่ได้รับไปยังฝ่ายบัญชี    

- หากได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน  หรือผิดจากรายการที่สั่ง จะประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ  และจัดท าใบ
ส่งคืนสินค้าไปยังร้านค้าที่สั่งซื้อ  และแจ้งไปยังฝ่ายบัญชี  เพ่ือตรวจสอบให้ถูกต้อง 

- เมื่อได้รับสินค้าจะบันทึกในบัตรสินค้า  และจัดท าทะเบียนสินค้า 

- หากฝ่ายขายต้องการสินค้าไปวางจ าหน่าย  จะจัดท าใบเบิกสินค้า   ฝ่ายคลังจะจัดสินค้าตามท่ีฝ่าย
ขายต้องการ  และตัดสต็อคสินค้าในบัตรสินค้า และทะเบียนคุมสินค้า 
 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี   

ฝ่ำยกำรเงิน 

- ตรวจรับเงินที่ขายสินค้าได้ในแต่ละวัน  และน าฝากเข้าบัญชีธนาคาร 

- ดูแลเงินสดย่อย  การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ร้านค้า  โดยมียอดเงินสดย่อย  30,000  บาท  เพ่ือไว้
ใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานที่มียอดไม่เกิน  5,000  บาท  หากมียอดจ่ายเงินกว่า  5,000  บาท  จะต้องจ่าย
ในรูปของเช็ค  

- จัดท าสมุดเงินสดย่อย  ไว้บันทึกยอดการจ่ายเงิน  หากเหลือต่ ากว่า 5,000 บาท  จะต้องตั้งเบิกเงิน
เพ่ือมาชดเชยเงินสดย่อย ให้ครบ  30,000  บาท 

- จัดส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี เพื่อตัดยอดเงินเจ้าหนี้  และบันทึกค่าใช้จ่ายต่อไป 

ฝ่ำยบัญชี 

- บันทึกบัญชีรายได้ในสมุดเงินสดรับประจ าวัน  บันทึกรายจ่ายในสมุดรายวันซื้อ   สมุดรายวันทั่วไป  
บัญชีแยกประเภท 

- จัดท างบทดลองทุกสิ้นเดือน 

- ตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายปี 



23 
 

                                                                                                                                       คู่มือสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

 

- จัดท างบการเงิน  งบดุล  และงบก าไรขาดทุน เมื่อสิ้นปี 

- ค านวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก 

- แจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้จัดการสหกรณ์ร้านค้าทราบ  และน าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม 

3.กำรตรวจสอบ 

- สหกรณร์้ำนค้ำ โดยฝ่ำยตรวจสอบจะตรวจสอบตรวจสอบการด าเนินงานของทุกฝ่ายในห้อง
สหกรณ์ เช่น  ตรวจสอบยอดการน าส่งเงินประจ าวันกับใบสรุปยอดขาย   ตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าใน
คลังสินค้า     ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าว่าตรงกับเอกสารสั่งซื้อหรือไม่  และตรวจสอบการบันทึกบัญชี การ
น าส่งเงินของฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น   หำกถูกต้องครบถ้วนจะเซ็นชื่อรับรองกำรตรวจสอบ   

- ผู้จัดกำรสหกรณ์จะตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง  ก่อนลงชื่อรับรอง และน ำส่งเงินฝำกต่อไป 
- หำกเกิดปัญหำ  ผู้จัดกำร  ฝ่ำยตรวจสอบ  และเจ้ำหน้ำที่ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในปัญหำที่

เกิดข้ึน   
- สหกรณร์้ำนค้ำท ำสรุปยอดรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยประจ ำเดือนเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  และสมำชิกรับทรำบด้วย 
 
4.กำรปรับปรุงแก้ไข 

- กำรด ำเนินงำนสหกรณร์้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ตเกิดจำกควำมร่วมมือของสมำชิก จะมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  โดยมีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจเพ่ือส ำรวจ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของสหกรณ์ร้ำนค้ำ   และน ำขอเสนอแนะที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
งำนสหกรณ์ต่อไป 
  

เอกสำรด ำเนินงำน 

- ใบสมัคร 

- ทะเบียนสมาชิก  หรือทะเบียนหุ้น 

ฝ่ายขาย 

- ใบสรุปยอดการขายประจ าวัน 

ฝ่ายจัดซื้อ 

 -    ใบขอซื้อ (ฝ่ายที่ต้องการซื้อ) 

 -    ใบสั่งซื้อ 
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ฝ่ายคลังสินค้า 

- บัตรสินค้า  หรือ ทะเบียนสินค้าคงคลัง 
- ใบเบิกสินค้า 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

- สมุดรายวันทั่วไป   บัญชีแยกประเภท 
- บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- สมุดเงินสดรับ 
- สมุดเงินสดจ่าย 
- ใบส าคัญรับ 
- ใบส าคัญจ่าย 
- สมุดบันทึกสินค้าฝากขาย 
- เอกสารการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
- สรุปรายงานผล   งบการเงิน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 Bua Chompoo Bank 

      สหกรณ์ออมทรัพย์  คือ  สถำบันกำรเงินที่เกิดกำรรวมกลุ่มของสมำชิกที่จัดตั้งขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักกำรออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย  ตำมหลักกำรช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักประหยัดและเก็บออม 

2. เพ่ือให้สมำชิกเกิดควำมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. เพ่ือฝึกให้สมำชิกรู้จักกำรท ำงำน มีควำมซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้ำที่  

          4. รับฝำกเงินจำกสมำชิก  โดยให้ดอกเบี้ยในอัตรำเดียวกันหรือมำกกว่ำธนำคำรพำณิชย์ 
          5. ให้บริกำรด้ำนเงินกู้หรือเงินยืมแก่สมำชิก 
 

โครงสร้ำงสหกรณ์ออมทรัพย์ 

1. ผู้จัดกำร  ดูแลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย  ร่วมคิด วำงแผน กำรด ำเนินงำนกับคณะครู 

2. รองผู้จัดกำร  รับผิดชอบเหมือนผู้จัดกำรสหกรณ์ และจะดูแลสหกรณ์เมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่ 

3. ฝ่ำยฝำกเงิน-ถอนเงิน   ท ำหน้ำที่ให้บริกำรฝำกถอนเงินให้แก่สมำชิก  บันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ปรับสมุดคู่ฝำกให้สมำชิก 

4. ฝ่ำยเหรัญญิก   ท ำหน้ำที่ตรวจสอบยอดเงินท่ีมีกำรฝำก ถอนในแต่ละวันว่ำมีควำมถูกต้องหรือไม่  
รักษำเงินเก็บในที่ปลอดภัย และน ำฝำกต่อไป 

5. ฝ่ำยตรวจสอบ  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย  ตรวจเช็คควำมถูกต้องของเอกสำรที่สรุปใน
แต่ละวัน 

6. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์  แนะน ำ และ
คอยให้บริกำรแก่สมำชิก  โดยประชำสัมพันธ์ฝ่ำยกิจกรรมหน้ำเสำธง หรือเสียงตำมสำย 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. กำรวำงแผน 

  -  ประชุมคณะครูเพ่ือร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นกำรด ำเนินกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

-  รับสมัครคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ 
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-  จัดกำรเลือกตั้ง เพ่ือสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำล 

ภูเกต็ จ ำนวน  10  คน 

-  ประกำศผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ และจัดท ำโครงสร้ำงกำ 

บริหำรงำน 

-  ร่วมกันก ำหนดวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

-  จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน และปฏิทินกำรปฏิบัติงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำ
โครงกำร 

 

2. กำรลงมือปฏิบัติ 

-  กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และรับสมัครสมำชิก โดยฝ่ำย 

ประชำสัมพันธ์จะมีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนกิจกรรมหน้ำเสำธง   กิจกรรมเสียงตำมสำย  และกำรจัดป้ำย
ประชำสัมพันธ์ 

-  นักเรียน คณะครู และบุคลำกรในโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต สำมำรถสมัครเป็นสมำชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมียอดเงินเปิดบัญชีไม่ต่ ำกว่ำ สิบบำท 

-  กำรสมัครสมำชิก  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ประสำนกับครูประจ ำชั้น 

ในกำรเปิดบัญชีเงินฝำก โดยสหกรณ์จะน ำเอกสำรกำรเปิดบัญชีไปให้กับสมำชิกในแต่ละชั้นสมัคร และ
รวบรวมส่งแต่ละชั้นเรียน  ส ำหรับนักเรียนหรือคณะครู บุคลำกรอื่น สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกได้โดยตรง ณ 
ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ในเวลำที่ก ำหนด   

-  เมื่อสมัครแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์จะบันทึกข้อมูลเข้ำระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท ำสมุด 

บัญชีเงินฝำกให้กับสมำชิกทุกคน 

-  สหกรณ์ออมทรัพย์จัดกำรส่งเสริมกำรออมให้กับสมำชิก  ซึ่งสหกรณ์ประสำนกับคุณครู 

ประจ ำชั้นในกำรส่งเสริมกำรออมให้กับสมำชิกทุกวัน  สมำชิกสำมำรถฝำกเงินออมแต่ละวันกับครูประจ ำชั้น
ได้  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดท ำสมุดบันทึกกำรออมให้กับครูประจ ำชั้นเพ่ือบันทึกกำรออมของสมำชิกใน
แต่ละวัน   

-  กำรน ำส่งเงินออมของสมำชิก  ฝ่ำยฝำก-ถอนเงิน จะบันทึกกำรออมเดือนละครั้ง โดยคิด 

ระยะเวลำจำกวันที่ 26 เดือนปัจจุบัน ถึง วันที่ 25 ของเดือนถัดไป  คิดเป็น 1 เดือน  โดยกำรน ำส่งเงินออม
จะเป็นดังนี้ 

  ทุกวันที่ 26  เป็นกำรส่งเงินออมของสำยชั้น อนุบำล 1 และ 2 

  ทุกวันที่ 27  เป็นกำรส่งเงินออมของสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 2 

  ทุกวันที่ 28  เป็นกำรส่งเงินออมของสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 4 

  ทุกวันที่ 29  เป็นกำรส่งเงินออมของสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 และ 6 
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และน ำเงินที่รับฝำก-ถอนแต่ละวันส่งให้ฝ่ำยเหรัญญิก เพ่ือตรวจนับและเก็บรักษำเงินฝำกเข้ำตู้เซฟ และ
จัดเตรียมเอกสำรในกำรน ำฝำกเงินต่อไป และแจ้งยอดเงินฝำก-ถอนให้ผู้จัดกำรสหกรณ์ทรำบ 

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยฝ่ำยตรวจสอบจะตรวจสอบยอดเงินฝำกกับเอกสำรน ำส่งเงินว่ำ 

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หำกถูกต้องครบถ้วนจะเซ็นชื่อรับรองกำรตรวจสอบ  หำกตรวจพบควำมผิดพลำด
จะแจ้งให้ผู้จัดกำรทรำบ และรีบแจ้งแจ้งให้ฝ่ำยฝำก-ถอนเงินด ำเนินกำรแก้ไขโดยไม่รอช้ำ   

- สหกรณ์จะน ำเงินฝำกของสมำชิกไปฝำกยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  และบันทึกยอด 

ฝำกให้กับสมำชิกทุกคนที่ฝำกเงิน  และส่งสมุดเงินฝำกให้กับสมำชิกเพ่ือตรวจสอบยอดว่ำถูกต้อง  และน ำส่ง
คืนเก็บรักษำไว้ที่ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

3. กำรตรวจสอบ 

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยฝ่ำยตรวจสอบจะตรวจสอบยอดเงินฝำกกับเอกสำรน ำส่งเงินว่ำ 

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หำกถูกต้องครบถ้วนจะเซ็นชื่อรับรองกำรตรวจสอบ   

-  ผู้จัดกำรจะตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง  ก่อนลงชื่อรับรอง และน ำส่งเงินฝำกต่อไป 

-  หำกเกิดปัญหำ  ผู้จัดกำร  ฝ่ำยตรวจสอบ  และเจ้ำหน้ำที่ จะต้องร่วมกันรับผิดชอบใน 

ปัญหำที่เกิดขึ้น   

-  สหกรณ์จัดท ำสรุปยอดเงินฝำกถอน ประจ ำเดือนเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  และสมำชิกรับทรำบ 

4. กำรปรับปรุงแก้ไข 

-  กำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ตเกิดจำกควำมร่วมมือของสมำชิก 

จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  และมีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจเพ่ือ
ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์   และน ำขอเสนอแนะที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนสหกรณ์ต่อไป 
  

เอกสำรกำรด ำเนินงำน 

1. เอกสำรขอเปิดบัญชี 

2. ทะเบียนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

3. สมุดบัญชีเงินฝำก 

4. ใบฝำกเงิน ถอนเงิน 

5. เอกสำรกำรกู้ยืมเงิน 

6. บันทึกกำรออมเงินแต่ละชั้นเรียน 
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7. เอกสำรกำรน ำส่งเงินของครูประจ ำชั้น 

8. เอกสำรสรุปยอดเงินฝำก – ถอน ประจ ำเดือน 

9. เอกสำรขอปิดบัญชี 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต 
Bua Chompoo Production 

 

      กิจกรรมส่งเสริมการผลิต คือ การรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีร่วมกันในการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค
ให้แก่สมาชิก  ซึ่งการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จะด าเนินงานผ่านกิจกรรม
ชุมนุม  ซึ่งเกิดจากความสนใจของนักเรียน รวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ขึ้น  ซึ่งนักเรียนในชุมนุมสหกรณ์จะ
ได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับสหกรณ์  การด าเนินงานสหกรณ์  และการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิต 
 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิชาสหกรณ์ 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน  

  3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการผลิตสินค้า 
          4. เพ่ือส่งเสริมการท าบัญชีรายรับ รายจ่าย 

 5. เพ่ือส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 

 

โครงสร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต 

 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมีโครงสร้างในรูปกิจกรรมชุมนุม  คือ ชุมนุมสหกรณ์ ดังนี้ 

1.  ประธานชุมนุม 

2.  รองประธาน 

3.  เหรัญญิก 

4.  สมาชิก 

5.  เลขานุการ 

 

 



29 
 

                                                                                                                                       คู่มือสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. การวางแผน 

            -  นักเรียนที่มีความสนใจรวมกันไม่น้อยกว่า   25  คน  แจ้งความประสงค์ขอให้เปิดชุมชุม
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์   โดยใช้ชื่อว่า  “ชุมนุมสหกรณ์”  และมีครูผู้รับผิดชอบชุมนุมคอยให้
ค าปรึกษา   
            -  สมาชิกในชุมนุมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบช่วยกันวางแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมสหกรณ์  
ตลอดปีการศึกษา 

  -  จัดเตรียมเอกสารการบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมนุม 

2. กำรลงมือปฏิบัติ 

  -  สมำชิกชุมนุมสหกรณ์จะได้เรียนรู้วิชำ กำรสหกรณ์  ตำมระดับกำรเรียนรู้  โดยนักเรียน
จะได้เรียนรู้ ควำมหมำย  อุดมกำรณ์  วิธีกำร หลักกำรสหกรณ์   ประวัติควำมเป็นมำของสหกรณ์   กำร
สหกรณ์ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกำรเรียนรู้ภำคทฤษฎี 

  -  สมำชิกจะได้เรียนรู้เรื่องสหกรณ์ โดยวิธีปฏิบัติจริง  ซึ่งนักเรียนในชุมนุมสหกรณ์จะเป็น
เจ้ำที่ด ำเนินงำนในสหกรณ์  นักเรียนได้ลงมือท ำงำนในห้องสหกรณ์ด้วยตนเอง  เรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน  ฝึก
ทักษะในกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ รู้จักกำรแก้ปัญหำ และท ำควำมรู้ในภำคทฤษฏีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

  -  สมำชิกในชุมนุมสหกรณ์จะรวมกลุ่มกัน วำงแผนเพ่ือผลิตสินค้ำจ ำหน่ำย  โดยมุ่งเน้นกำร
ผลิตที่นักเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  ตำมควำมสนใจและควำมถนัด   

  -  กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต ให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้ำท้ังสิ้นค้ำอุปโภค บริโภค  
งำนฝีมือต่ำง ๆ ซึ่งเมื่อช่วยกันผลิตแล้ว  ผลงำนที่ได้สำมำรถน ำมำวำงจ ำหน่ำย ณ ห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

  -  สมำชิกในกลุ่มจะได้ฝึกกำรวำงแผนกำรท ำงำน  กำรรับฟังควำมคิดเห็น  ลงมือปฏิบัติ มี
กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยของกลุ่ม เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนว่ำมีผลก ำไรหรือขำดทุน 

  -  สมำชิกแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนผลกำรด ำเนินงำน ร่วมกันอภิปรำยผลจำกกิจกรรมส่งเสริม
กำรผลิต 

  -  ส ำหรับกำรลงทุนในกำรด ำเนินกิจกรรม   หำกนักเรียนกลุ่มใดมีปัญหำในเรื่องเงินทุน
ด ำเนินกำร  ก็สำมำรถขอยืมเงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยมีครูที่ปรึกษำชุมนุมเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบและ
ค้ ำประกันเงินยืมดังกล่ำว 
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3.กำรตรวจสอบ 

  - นักเรียนในชุมนุมสหกรณ์มีกำรทดสอบควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งรำยบุคคล และ
รำยกลุ่ม โดยแบบทดสอบ   กำรสอบถำม   หรือสังเกตกำรณ์ท ำงำนขณะลงมือปฏิบัติจริง 

  -  ผลงำนนักเรียนในชุมนุม   

   -  กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

4. กำรปรับปรุงแก้ไข 

  จำกกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต จะส่งเสริมให้สมำชิกในชุมนุมได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี
และภำคปฏิบัติ  และร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  โดยกิจกรรมชุมนุมเกิดจำกควำมต้องกำรของสมำชิก  
กิจกรรมต่ำง ๆ มำจำกควำมต้องกำรของสมำชิก   เมื่อด ำเนินกิจกรรมหำกพบปัญหำหรือข้อบกพร่องในกำร
ด ำเนินงำน  สมำชิกในชุมนุมก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหำ  และน ำข้อเสนอแนะจำกครูที่ปรึกษำไปปรับใช้ในกำร
ท ำงำนต่อไป  และสำมำรถน ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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บทที่ 4 

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

ระเบียบ 

สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

Bua Chompoo Mart 

************************************************ 
 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

      ชื่อ สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต   

         ประเภท กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

         ส ำนักงำน  โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต    ถนน  นริศร     แขวง/ต ำบล  ตลำดใหญ่ 

         เขต/อ ำเภอ  เมือง      จังหวัด  ภูเก็ต 

สหกรณ์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร    โดยแจง้
ให้ผู้บริหำร  คณะกรรมกำรสหกรณ์ทรำบ  และให้ปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของสหกรณ์เดิมเพ่ือให้สมำชิก
รับทรำบต่อไป   

ตรำของสหกรณ์   ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดำสมำชิก   โดยวิธีชว่ยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ท ำหรือจัดหำสิ่งของที่สมำชิกต้องกำรมำจ ำหน่ำยและอ ำนวยบริกำรแก่สมำชิกตำมที่   
เห็นสมควร 

(2) จัดหำทุนเพื่อกิจกำรของสหกรณ์ 
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(3) ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก 

(4) ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก 

(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน 

(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน ชุมนุมสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 

ข้อ 3. อ ำนำจกระท ำกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ ำนำจกระท ำ
กำรดังต่อไปนี้ 

(1) ช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมำชิก 

(2) ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 

(3) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

(4) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญ
แก่  กิจกำรของสหกรณ์ 

(5) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 

(6) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 

(7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนตำมกฎหมำย 

(8) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 

(9) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 

(10) ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หรือบุคคลอื่นใด 

(11) กระท ำกำรต่ำงๆ ตำมที่อนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตำม     
วัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม  เช่ำหรือให้เช่ำ   เช่ำซื้อ
หรือให้เช่ำซื้อ   โอนหรือรับโอน   สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ  ขำยหรือจ ำหน่ำย  จ ำนองหรือรับจ ำนอง  
จ ำน ำหรือรับจ ำน ำ   ด้วยวิธีอ่ืนใด   ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของสมำชิก 
 

ทุน 

ข้อ 4. ที่มำของทุน     สหกรณ์อำจหำทุนเพ่ือด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 

(2) กู้ยืมเงินและรับเงินจำกกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงินอย่ำงอ่ืน 

(3) สะสมทุนส ำรองและทุนอ่ืน ๆ 

(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
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หุ้น 

ข้อ 5. กำรออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวน    มีมูลค่ำหุ้นละสิบบำท 

ข้อ 6. กำรถือหุ้น     สมำชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์เม่ือแรกเข้ำตำมท่ีระบุไว้ในใบสมัคร
เข้ำเป็นสมำชิก  

ถ้ำสมำชิกประสงค์จะถือหุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมท ำได้  โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  แต่จ ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกิน  10 หุ้น ตำมท่ีก ำหนด 

สมำชิกจะโอนหุ้นในระหว่ำงที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ไม่ได้  นอกจำกที่กล่ำวไว้ในข้อ 42   

 เมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน ำเงินตำมมูลค่ำหุ้นที่สมำชิกมีอยู่มำหักกลบ            
ลบหนี้ที่สมำชิกผูกพันต้องช ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้  และให้สหกรณ์มีฐำนะเป็นเจ้ำหนี้สิทธิพิเศษเหนือเงินค่ำหุ้น
นั้น 

ข้อ 7. กำรช ำระค่ำหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้นให้ช ำระครำวเดียวครบมูลค่ำหุ้นที่ขอถือ หรือเมื่อให้ถือ
หุ้นเพิ่ม 

ข้อ 8. กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วให้
สมำชิก  แต่ละคนทรำบทุกสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

 

กำรด ำเนินงำน 

ข้อ 9. กำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต้องบริกำรสมำชิกโดยไม่หวังผลก ำไรในกำร
รวมกันผลิต  รวมกันซื้อ  รวมกันขำย  รวมกันแก้ปัญหำร่วมกัน  เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกำสให้
สมำชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดเป็นหลัก 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ
หลักกำรสหกรณ์ซึ่งต้องก ำหนดไว้เป็นระเบียบเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 

กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 

ข้อ 10. กำรจัดหำสินค้ำ  ให้ผู้จัดกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยโดยให้ได้รำคำย่อมเยำ  ให้มีประเภท  
ชนิด และคุณภำพ  ซึ่งเหมำะสมกับควำมต้องกำรของสมำชิก 

ข้อ 11. กำรก ำหนดรำคำสินค้ำ ให้ผูจ้ัดกำรเป็นผู้ก ำหนดรำคำสินค้ำในกำรจ ำหน่ำย   และอยู่ใน
ควำมควบคุมดูแลของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  โดยค ำนึงถึงรำคำตลำดและควำมเหมำะสม  กับให้จดแจ้ง
รำคำสินค้ำแต่ละอย่ำงไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ 12. กำรขำยสินค้ำ   สหกรณ์จะขำยสินค้ำให้แก่สมำชิกด้วยเงินสด  ในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ
อำจมีกำรขำยเชื่อได้  ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13. กำรช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมำชิก สหกรณ์อำจช่วยจ ำหน่ำยผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ของสมำชิก  หรือให้มีบริกำรอ่ืนใดได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 14. กำรรวบรวมจ ำนวนเงินชื้อสินค้ำหรือบริกำรของสมำชิก    ในกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร
ให้แก่สมำชิก  สหกรณ์จะรวบรวมจ ำนวนเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำรของสมำชิกแต่ละคนไว้  หรืออำจให้สมำชิก
แต่ละคนรวบรวมไว้ก็ได้  เพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนซื้อสินค้ำหรือบริกำรเมื่อ
สิ้นปี  สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนซื้อหรือบริกำรให้แก่สมำชิก      ในกรณีที่เป็นสินค้ำหรือบริกำร
ซึ่งสหกรณ์จัดหำมำจ ำหน่ำยหรือบริกำรแก่สมำชิกในรำคำควบคุมของทำงรำชกำร  หรอืสินค้ำหรือบริกำรซึ่ง
สหกรณ์จัดหำมำจ ำหน่ำยหรือบริกำรในรำคำพิเศษเพ่ือเป็นกำรบริกำรแก่สมำชิก  หรือในกรณีท่ีสมำชิกซื้อ
สินค้ำหรือบริกำรจำกสหกรณ์เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยหรือบริกำรอีกต่อหนึ่ง    แต่สหกรณ์อำจคิดรำคำโดย
ลดหย่อนหรือให้ส่วนลดตำมสมควร 

. 

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 15. กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  โดยให้ค ำนึงถึงควำมมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือ
สมำชิกจะได้รับ 

 

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน 

ข้อ 16. วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน    ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน  วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสหกรณ์    

ข้อ 17. กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน  สหกรณ์อำจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำ
สำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร    เห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำมข้อ  16 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18. กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำรอัน
เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก  เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนองซึ่ง 
สหกรณ์เป็นผู้จ ำนอง  กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่นๆ  จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำน
กรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร  หรือเลขำนุกำร  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมกำรผู้ที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมอบหมำย  กับผู้จัดกำร  รวมเป็นสองคน 

(2) กำรรับฝำกเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสำรทั้งปวง  นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน  (1)  ข้ำงบนนี้
จะต้องลงลำยมือชื่อของผู้จัดกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ำยเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำ
สำรกำรเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตรำของสหกรณ์  (ถ้ำมี)  เป็นส ำคัญด้วย 

ข้อ 19. กำรเงินของสหกรณ์  กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์   ให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้จัดกำร  ทั้งนี้  เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 20. กำรบัญชีของสหกรณ์   ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่สหกรณ์
ก ำหนด   และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ภำยในระยะเวลำที่           
สหกรณ์ก ำหนด 

ให้บันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส ำหรับเหตุอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรำยกำร
นั้นและกำรลงบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็นรอบปีทำงบัญชีของ
สหกรณ์  ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์ ทั้งบัญชีก ำไรขำดทุนตำมแบบที่สหกรณ์
ก ำหนด 

วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 28  กุมภำพันธ์  ของทุกปี 

ข้อ 21. กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล   ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำง
บัญชี 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วยในครำวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบดุลไปคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
สหกรณภ์ำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ เพ่ือให้สมำชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียม 

ข้อ 22. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุด
รำยงำนกำรประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืนๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้นแก่ประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกรณ์ 
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อประธำน
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำ
ท ำงำนแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น  หรือเงินฝำกของสมำชิกรำยอ่ืนไม่ได้  นอกจำกจะได้รับ
ควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น  และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 23. กำรตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งคณะกรรมกำร
สหกรณ์แต่งตั้ง 
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ข้อ 24. กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ นำยทะเบียนสหกรณ์  รองนำยทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจกำร
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำย  มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  คณะกรรมกำรอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผูจ้ัดกำร  เจ้ำหน้ำที ่  
หรือเชิญสมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสำร
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมได้และมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของสหกรณ์
ระหว่ำงเวลำท ำงำนของสหกรณ์ได้ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตำมควำมในวรรคแรกอ ำนวยควำมสะดวกให้ควำม
ช่วยเหลือและให้ค ำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติกำรตำมสมควร 

ข้อ 25. กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน      ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล   ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด 

 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 

ข้อ 26. กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี    เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของก ำไรสุทธิ  และเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่
ต้องไม่เกินร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิ 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้ 

                      (1)   เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สมำชิกได้ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปี
ตำมมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมำชิกท่ีผิดนัดกำรช ำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้น  

(2) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดใน         
กฎกระทรวง  โดยคิดให้ตำมส่วนแห่งระยะเวลำ  อนึ่ง  ถ้ำสหกรณ์ถอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลตำม (4) 
ออกจ่ำยเป็นเงินปันผลส ำหรับปีใดด้วยจ ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ำยส ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรำดังกล่ำว
มำแล้ว 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตำมท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ำยเป็น
เงินปันผลตำมหุ้นตำม (2) 

(5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนรับโอนหุ้นไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ทุนนี้ให้สะสมไว้รับซื้อหุ้นของ
สมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่ออกจำกสหกรณ์ เพ่ือถือหุ้นไว้เป็นกำรชั่วครำว และให้สหกรณ์จ ำหน่ำยหุ้น
ดังกล่ำวแก่สมำชิกอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปในโอกำสแรกที่จะกระท ำได้ และให้น ำเงินส่งคืนทุนนี้จนครบ 

(7) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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(8) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัวไม่เกินร้อย
ละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 

(10) เป็นทุนเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขกิจกำรของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไร
สุทธิ ทุนนี้ให้สะสมไว้ส ำหรับใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกิจกำร และปรับปรุงแก้ไขกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งเสียหำย
หรือบกพร่องมำจำกปีก่อน ๆ ซึ่งไม่ได้เกิดจำกข้อบกพร่องทำงบัญชีหรือกำรเงินจนเป็นเหตุให้
กระทบกระเทือนต่อผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสหกรณ์   ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(11) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

ทุนส ำรอง 

ข้อ 27. ที่มำแห่งทุนส ำรอง นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ 26 แล้วบรรดำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้ำผู้ยกให้มิได้ก ำหนดว่ำให้ใช้เพ่ือกำรใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
นั้นเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม  ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุควำม
ก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตำม
ข้อ 26 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี  
ยอดเงินจ ำนวน  ดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 28. สภำพแห่งทุนส ำรอง ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมำชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ำรองนี้จะถอนจำกบัญชีได้เพ่ือชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้นหรือเพ่ือจัดสรรเข้ำบัญชีทุน
ส ำรอง ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม 

 

สมำชิก 

ข้อ 29. สมำชิก  สมำชิกสหกรณ์นี้คือ 

(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกของสหกรณ์  และได้ช ำระ  
ค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับท่ีได้ลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และได้
ช ำระค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 30. คุณสมบัติของสมำชิก  สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นนักเรียน คณะครู บุคลำกร ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบำลภูเก็ตเท่ำนั้น 

(2) เป็นผู้ที่มีกิจกำรร่วมกันตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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(3) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน           
ไม่สมประกอบ 

 (5) เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 

ข้อ 31. กำรเข้ำเป็นสมำชิก      ผู้สมัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำม
แบบที่ก ำหนดไว้โดยต้องมีสมำชิกคนหนึ่งรับรอง  เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเป็นที่
พอใจว่ำผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 30 ทั้งเห็นเป็นกำรสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกได้  ก็ให้
แจ้งผู้สมัครนั้นลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิกกับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  และช ำระค่ำหุ้นตำม
จ ำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ 

ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่ยอมรับผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ  ก็ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขำด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้ำเป็น
สมำชิกในกรณีดังว่ำนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซ่ึงมำประชุม 

ข้อ 32. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ     ผู้เข้ำเป็นสมำชิกจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำให้แก่
สหกรณ์  คนละ  5   บำท  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำนี้ให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 33. สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก     ผู้เข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในทะเบียนสมำชิก
กับช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและค่ำหุ้นตำมจ ำนวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่ำได้สิทธิใน
ฐำนะสมำชิก 

(ก) สิทธิของสมำชิกมีดังนี้ 

สิทธิของสมำชิกมีดังนี้ 

(1) เข้ำประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 

(4) ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ 

(5) สิทธิใดๆ  ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออ่ืนของสหกรณ์ 

(ข) หน้ำที่ของสมำชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) เข้ำประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กำรที่เข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์   

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
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ข้อ34.  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำ สัญชำติ และท่ีอยู่  สมำชิกคนใดมีกำร
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค ำน ำหน้ำ สัญชำติ และท่ีอยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
มีกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

          ข้อ35. กำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมำชิกอำจท ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำกสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ควำมตำย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์
เป็นหลักฐำน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่ำนี้ต้องท ำตำมลักษณะพินัยกรรม   ถ้ำสมำชิกประสงค์จะเพิก
ถอน หรือเปลี่ยนแปลงกำรตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท ำไว้แล้ว ก็ต้องท ำเป็นหนังสือก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมำชิกตำย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคก่อนทรำบ  สหกรณ์จะจ่ำยค่ำ
หุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ก็
คืนให้แก่บุคคลที่ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้น  ทั้งนี้ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตำมควำมในวรรคแรก    ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภำยในก ำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมำชิกตำยหรือได้รับแจ้งจำกสหกรณ์  โดยให้แนบส ำเนำมรณะบัตร
ที่ทำงรำชกำรออกให้แสดงว่ำสมำชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ควำมตำยไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย เมื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ดังกล่ำวภำยในสี่สิบห้ำ
วัน    ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค ำขอรับเงินผลประโยชน์    หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมำชิกได้จัดท ำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก ำหนดอำยุควำมฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จ ำนวนเงินดังกล่ำวไปสมทบเป็นทุนส ำรองของ สหกรณ์ท้ังสิ้น 

 

กำรขำดจำกสมำชิกภำพ 

ข้อ 36. กำรขำดจำกสมำชิกภำพ   สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตำย 

(2) ลำออก 

(3) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

(4) ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 

(5) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 30 

(6) ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 

(7) โอนหุ้นที่ตนถือไปหมดแล้ว 

ข้อ 37. กำรลำออกจำกสหกรณ์   สมำชิกท่ีประสงค์จะลำออกจำกสหกรณ์ ให้ยื่นหนังสือขอ
ลำออกต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และเม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรอนุญำตให้
ลำออกได้แล้วจึงให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์ได้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร  
หรือรองประธำนกรรมกำร  หรือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ  หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วย
ข้อบังคับก็ให้ถือว่ำออกจำก สหกรณ์ตำมควำมในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำร
ประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย 
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ข้อ 38. กำรให้ออกจำกสหกรณ์   สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  

(2) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดที่เป็นลหุโทษหรือควำมผิดที่มีก ำหนดโทษขั้นลหุโทษ  

(3) จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติกำรใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท ำให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนกำรสหกรณ์ไม่ว่ำโดยประกำรใด ๆ เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำ
ปรำกฏว่ำสมำชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน
สำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำก
สหกรณ์  สมำชิกท่ีถูกให้ออกจำก สหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบมติกำรให้ออก  ค ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้
เป็นที่สุด 

ข้อ 39. กำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก        ในกรณีที่สมำชิกออกจำกสหกรณ์ไม่
ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำกทะเบียนสมำชิก 

ข้อ 40. กำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิกที่ขำดจำกสมำชิกภำพ ในกรณีที่สมำชิกขำดจำก
สมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 36 (1), (2), (3) นั้น  สหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ำง
จ่ำยบรรดำที่สมำชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่ำหุ้นของสมำชิกซ่ึงออกเพรำะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับโดยเฉพำะค่ำหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ำยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ำยคืน
หลังจำกวันสิ้นปีทำงบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีนั้นแล้วก็ได้  สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ำยคืนให้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้ำในปีใด จ ำนวนค่ำหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจำกสมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตำมท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจให้รอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นของ
สมำชิกท่ีขำดจำกสมำชิกภำพรำยต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทำงบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 36 (4) สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น  เงินรับฝำก  
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยบรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตำมกฎหมำย
ล้มละลำย 

ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุตำมข้อ 36 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ำยค่ำหุ้น เงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย  บรรดำที่สมำชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภำยในเวลำอันสมควร  
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ ำปีที่ออกจำกสหกรณ์  หรือหำกสมำชิกขอให้จ่ำยค่ำหุ้น
ภำยหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภำยหลังที่ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจำรณำจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝำกและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ำยให้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขำดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนสะสม ให้ชะลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นแก่สมำชิก      
ที่พ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิดบัญชีประจ ำปี และให้ค ำนวณเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นที่จะจ่ำย
คืนแก่สมำชิกโดยน ำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขำดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน ำมำเฉลี่ยโดยใช้
จ ำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐำนในกำรค ำนวณ  

เมื่อสหกรณ์มีกำรค ำนวณมูลค่ำเงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค ำนวณมูลค่ำ
เงินค่ำหุ้นจ่ำยคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี    และมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำต่อหุ้นที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อ 5 จนกว่ำสหกรณไ์ม่มียอดขำดทุนสะสม 

ข้อ 41. กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของ
สมำชิกตำมข้อ 40 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 42. กำรโอนหุ้น  สมำชิกอำจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(1) หุ้นที่จะโอนนั้นต้องช ำระครบมูลค่ำแล้ว 

(2) ผู้รับโอนต้องเป็นสมำชิกของสหกรณ์นี้หรือผู้ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตกลงรับเข้ำ
เป็นสมำชิกแล้ว 

(3) กำรโอนหุ้นต้องท ำเป็นหนังสือ เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรและจด
ทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ว  กำรโอนนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ 

ข้อ 43. กำรแจ้งควำมจ ำนงเพื่อโอนหุ้น     สมำชิกท่ีมีควำมประสงค์จะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่แต่ไม่
อำจหำผู้รับโอนได้จะแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้  ถ้ำมีผู้มำขอถือหุ้นสหกรณ์จะพิจำรณำโอน
หุ้น    ดังกล่ำวนั้นให้ก่อนกำรออกหุ้นใหม่ 

 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

ข้อ 44. ควำมรับผิดของสมำชิก  สมำชิกมีควำมรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกิน
จ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ 

 

กำรประชุมใหญ่ 

ข้อ 45. กำรประชุมใหญ่สำมัญ    ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมำชิกมำประชุมกันเป็นกำรประชุม
ใหญส่ำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่เปิดเรียนตำมปีกำรศึกษำ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
และมอบหมำยกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่ง
ร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 46. กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็
ได้  แต่ถ้ำคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์
ขำดทุนเกินก่ึงของจ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิชักช้ำ  แต่ไม่เกินสำมสิบ
วันนับแต่วันที่สหกรณ์ทรำบ 
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สมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน    
ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้  
และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับค ำร้องขอ            
ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ คณะอ ำนวยกำร
สหกรณ์หรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญได้ภำยในระยะเวลำที่
เห็นสมควร 

ข้อ 47. กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่    เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว   ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้ง วัน เวลำ สถำนที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน แต่ถ้ำกำร
ประชุมนั้นเป็นกำรด่วน  อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร 
หรือเลขำนุกำร เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้คณะอ ำนวยกำรสหกรณ์ ทรำบล่วงหน้ำใน
โอกำสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมำชิกทรำบด้วย 

ข้อ 48. องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่      กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกำรประชุมใหญ่   สมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นมำประชุมแทนตนไม่ได้ 

ข้อ 49. กำรนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง    ในกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้ำสมำชิกมำประชุมไม่
ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภำยในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก     ในกำร
ประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ำมิใช่กำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมำชิกมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำสำมสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้ำ
เป็นกำรประชุมใหญ่วิสำมัญที่สมำชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมำชิกมำประชุมมีจ ำนวนไม่ถึงที่จะเป็น
องค์ประชุม  ตำมที่กล่ำวในข้อ  48  วรรคแรก   ก็ให้งดประชุม 

ข้อ50. อ ำนำจหน้ำที่ของท่ีประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่  สมำชิกออกจำกสหกรณ์  และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก  และสมำชิกท่ีถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ 

(3) พิจำรณำอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์จำกคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและผลกำรตรวจสอบกิจกำรประจ ำปีจำกผู้ตรวจสอบกิจกำร 

(5) พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 

(6) อนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 

(7) พิจำรณำกำรแยกสหกรณ์ กำรควบสหกรณ์ 
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(8) ก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำร
ด ำเนินกำร   กรรมกำรอื่น ๆ และท่ีปรึกษำ 

(9) พิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(10) ก ำหนดรูปกำรซึ่งสหกรณ์คิดจะท ำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดำสมำชิกตำมวัตถุประสงค์
ของ สหกรณ์ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ข้อ 51. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์    ประกอบ 
ด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก  9  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 

ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง
หรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกัน  ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ 

ห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือเคยได้รับโทษพักกำรเรียน 

 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรอืให้ออกจำกรำชกำร  องค์กำร  หนว่ยงำนของรัฐ  หรือ
เอกชน   ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หน้ำที่ 

ข้อ 52. อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 

(ก) ประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และควบคุม
กำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 
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(ข) รองประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง 

(2) ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 

(3) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขำนุกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก  หรือกรรมกำรด ำเนินกำร   แล้วแต่กรณี 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 53. ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

เมื่อครบก ำหนดแล้ว  หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่    แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันครบวำระ 

กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสำมวำระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ  ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก  และให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 54. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ จนกว่ำที่ประชุมใหญ่
สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขึ้น 
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ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมำยกิจกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

ข้อ 55. กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงครำวออกตำมวำระ 

(2) ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือลำออกต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ 

(4) เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้ 

(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 

(6) ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดต่อกันสำมครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม่ทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุด
แรก 

ข้อ 56. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์   
กับท้ังในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก
ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน และกำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่เสนองบดุล และรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้จัดกำร ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำร
ให้เป็นกำรถูกต้อง 

(7) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยใน 

(8) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรต่ำง ๆ และ
บรรดำอุปกรณ์ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

(10) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิก สหกรณ์และองค์กำรอ่ืน 
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(11) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

(12) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 

(13) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ควำมเห็นของผู้จัดกำร  
สมำชิกและผู้แทนสมำชิกเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ 

(14) เชิญบุคคลภำยนอกท่ีเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษำของสหกรณ์ตลอดจนก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร 

  (15) ก ำหนดนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับกำรค้ำ อันได้แก่  
กำรจัดหำ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดีเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมควำม  

(17) พิจำรณำด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(18) ค้ ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบกำรค้ ำประกันในฐำนะส่วนตัว 

                      (19)  พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร            
รองประธำนกรรมกำร  เลขำนุกำร  เหรัญญิก  ผู้จัดกำรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 57. ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร       ในกรณีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์
กระท ำกำรหรืองดเว้นกำรกระท ำกำร  หรือกระท ำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนจนท ำ
ให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมำชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับกำรเงิน  กำรบัญชี  
หรือกิจกำร  หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชีหรือรำยงำนกำรตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับควำมเสียหำย  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมกำรอื่น 

ข้อ 58. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  จำกคณะคร ูจ ำนวน
ไม่เกิน 10 คน โดยให้ท่ำนผู้อ ำนวยกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร  ส่วนรองประธำนรองประธำน
กรรมกำร  เหรัญญิก  และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้เลือกตั้งจำกคณะครู เพ่ือเป็น
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรตำมสมควร 

ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร  
หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 59. อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย  และตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ 
และค ำสั่งของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรสะสมเงิน  กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำ
เงิน   ให้เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภำพอันดี และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของ
สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบดุล รวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผล
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ 

(7) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ           
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ท ำนิติกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
มอบหมำย 

 

ประธำนในที่ประชุม 

ข้อ 60. ประธำนในที่ประชุม       ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน  ๆ เช่น  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้ประธำนของ
คณะกรรมกำรนั้น ๆ  เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

กำรออกเสียงและกำรวินิจฉัยปัญหำในที่ประชุม 

ข้อ 61. กำรออกเสียง   สมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้
เพียงคนละหนึ่งเสียง   จะมอบให้ผู้อ่ืนมำประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได้ 

ข้อ 62. กำรวินิจฉัยปัญหำ  เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง ๆ 
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ่ืนๆ ให้ถือคะแนนเสียง  
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ข้ำงมำก  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด  เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกซ่ึงมำประชุม  

(1) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

(2) กำรเลิกสหกรณ์ 

(3) กำรควบสหกรณ์ 

(4) กำรแยกสหกรณ์ 
 

รำยงำนกำรประชุม 

ข้อ 63. รำยงำนกำรประชุม      ในกำรประชุมใหญ่   กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   
หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ นั้น   ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจำรณำ
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม  และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกรรมกำรอ่ืน 
ๆ  แล้วแต่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนั้น ๆ   ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 64. กำรแต่งตั้งผู้จัดกำร    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำรของสหกรณ์  โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  51 (1) (2) (3)  (4)   

ในกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงผู้จัดกำร  ต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังก ำหนดไว้
ในข้อ 65  เป็นลำยลักษณ์อักษร 

ข้อ 65. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร   ผูจ้ัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ำ
เป็นสมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

(2) จัดกำรทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับกำรค้ำและกำรบริกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 
สหกรณ์ 

(3) พิจำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชำ
และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(4) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกเอกสำรใบส ำคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในกำรรับ
จ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง  รวบรวมใบส ำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน  
และด ำเนินกำรค้ำ  กำรบริหำรด้วยควำมเที่ยงตรงสุจริต  และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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(5) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(6) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  และประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ 

(7) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน  และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) จัดท ำแผนปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่   ให้สอดคล้องกับแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำกท่ี
ประชุมใหญเ่ข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และประชุม
คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้ำร่วมประชุม 

(9) ปฏิบัติกำรเก่ียวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์ 

(10) รักษำดวงตรำของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ   ตลอดจน
สินค้ำของสหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 

(11) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(12) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงโรงเรียน    ตำมแบบและระยะเวลำที่
ก ำหนด 

(13) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมำย   หรือตำมที่ควรกระท ำเพ่ือให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 66. กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร    ผู้จัดกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตำย 

(2) ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงท ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(3) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์
ก ำหนด 

(4) อำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์   หรือครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง 

(5) ส ำเร็จกำรศึกษำ 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ำได้กระท ำ
กำร  หรือละเว้นกำรกระท ำกำรใด ๆ อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชำชน 
หรือไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

ข้อ 67. กำรลำออกของผู้จัดกำร       ให้ผู้จัดกำรยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวัน  และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์พิจำรณำกำรลำออกนั้น   กำรยับยั้งกำรลำออกของผู้จัดกำรสหกรณ์กระท ำได้ไม่เกินหกสิบวัน 
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ข้อ 68. กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร   ถ้ำสหกรณ์ยังมิได้มีกำรจัด
แต่งตั้งผู้จัดกำร  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดคน
หนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

ข้อ 69. กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร        ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว   ให้รองผู้จัดกำร
หรือ    ผู้ช่วยผู้จัดกำร   หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเป็นผู้รักษำกำร
แทน 

ข้อ 70. กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำรให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน  สินค้ำคงเหลือ  กับบรรดำทรัพย์สินและ
หนี้สิน  ตลอดจนจัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

ข้อ 71. เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว  สหกรณ์อำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อื่น   
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  51 (1) (2) (3) (4)     ทั้งนี้ตำมระเบียบของสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

 

ที่ปรึกษำและผู้ตรวจสอบกิจกำร 

ข้อ 72. ที่ปรึกษำ   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญบุคคลภำยนอก       ซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำของสหกรณ์ได้  จ ำนวนไม่เกินห้ำคน   เพื่อให้ควำมเห็นแนะน ำใน
กำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

ข้อ 73. ผู้ตรวจสอบกิจกำร     ใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ที่มีคุณวุฒ ิ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบัญชี  กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี   จ ำนวนไม่เกิน 5  คน 

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้หรือ 
สหกรณ์อ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 

ข้อ 74. กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร    ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มี
ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเม่ือครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคน
ใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น  อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำได้ 

ข้อ 75. อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน  ทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
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(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพ่ือประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  ทั้ง
ทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน    และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของสหกรณ์ 

(5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เพ่ือพิจำรณำหำทำง
ปรับปรุง  แผนงำน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค ำสั่งต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และค ำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจกำรอ่ืน ๆ    เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม
ครำวถัดไป   แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ    ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแก้ไข
โดย   มิชักช้ำ   ผู้ตรวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ 76. ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร      หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่องของ 
สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่ำเสียหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 77. กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ         จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ  และให้แจ้งไป
ยังสมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเสนอวำระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีกำรพิจำรณำ
เรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมเต็ม
จ ำนวนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรที่มำประชุมซึ่งลงลำยมือชื่อเข้ำประชุมแต่ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิก
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน  ลงลำยมือชื่อ
ท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันให้แก้ไข    เพ่ิมเติม
ข้อบังคับก็ย่อมท ำได้    โดยต้องระบุข้อควำมท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ให้กระท ำได้แต่เฉพำะในกำรประชุม
ใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก  หรือของผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งร้อยคน  แล้วแต่กรณี 
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(4) ข้อควำมใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัด
กับกฎหมำย  หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย   อำจแก้ไขข้อควำม
นั้นแล้วรับจดทะเบียน 

ข้อบังคับที่นำยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หำกยังไม่ได้ก ำหนดระเบียบ  หรือ
ค ำสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น ำควำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 78. ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดระเบียบต่ำง 
ๆ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  และเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของ
สหกรณ์   

ข้อ 79. กำรด ำเนินคดเีกี่ยวกับควำมเสียหำย       ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  
หรือเสียหำยโดยประกำรใด ๆ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุควำม 

ข้อ 80. กำรตีควำมในข้อบังคับ      ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ  ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหำนั้นต่อคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์เพ่ือขอค ำวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 81. ทรัพย์สินของสหกรณ์       กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์   และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่ด้วย 

กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซ่ึงมำประชุม 

ข้อ82. กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดกำรช ำระ
บัญชีโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  และช ำระ หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  
ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใดให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำยตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 

(2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว    แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่นำยทะเบียนสหกรณ์
ก ำหนด 

(3) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ 26 (1) 

เงินที่จ่ำยตำมข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิที่สหกรณ ์  
หำได้ในระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำมข้อ  26 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน     ตำมมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยควำม
เห็นชอบของคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้ภำยใน    สำมเดือนนับแต่วันที่
ช ำระบัญชีเสร็จ 
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บทเฉพำะกำล 

ข้อ 83. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช ้
และไม่ขดัหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตำมระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่ำจะได้ก ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

 

 

 

 

( นำยไพศำล   นำขวัญ ) 

   ประธำนอ ำนวยกำร 

    สหกรณร์้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

Bua Chompoo Mart 

******************************************** 

หมวด 1   

ประเภทและสถำนที่ตั้ง 

 ข้อ 1 ชื่อ สหกรณ์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต   

         ประเภท กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

         ส ำนักงำน  โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต    ถนน  นริศร     แขวง/ต ำบล  ตลำดใหญ่  

         เขต/อ ำเภอ  เมือง     จังหวัด  ภูเก็ต 

ตรำของสหกรณ์   ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์และอ ำนำจกระท ำกำร 

 ข้อ 2 กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

(1) ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะในกำรเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
(2)  ส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย โดยอำศัยวิธีกำร

ของสหกรณ์ 
(3)  ส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของสมำชิก โดยวิธีร่วมกันด ำเนินกิจกำร เพ่ือ

ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

    ก. จัดหำของที่สมำชิกต้องกำรมำจ ำหน่ำย พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
สมำชิก 

ข. ช่วยจ ำหน่ำยผลผลิตของสมำชิก 

ค. แนะน ำ ส่งเสริม อบรมสมำชิกให้มีควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ 

ง. ส่งเสริมให้สมำชิกประหยัด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเอง 
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   (4) ร่วมมือกับกิจกรรมสหกรณ์ของสถำนศึกษำต่ำงๆ และสถำบันที่เกี่ยวกับกำรสหกรณ์ใน
อันที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 อ ำนำจกระท ำกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ ำนำจกระท ำ
กำรดังต่อไปนี้ 

(1) ช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมำชิก 
(2) ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
(3) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญ

แก่  กิจกำรของสหกรณ์ 
(5) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 
(6) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 
(7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรสหกรณ์แห่งชำติ 

(8) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
(9) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 
(10) ขอหรือรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำรหน่วยงำนต่ำงๆหรือบุคคลอ่ืน 
 

หมวด 3 

ทุนด ำเนินกำร 

ข้อ 3 ทุนด ำเนินกำร กิจกรรมสหกรณ์อำจหำทุนด ำเนินกำรโดยวิธีต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) กู้ยืมเงิน 
(3) สะสมเงินส ำรองและทุนอ่ืนๆ 
(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มีผู้ยกให้โดยไม่มีภำระผูกพัน 

 

หุ้น 

ข้อ 4 กำรออกหุ้น กิจกรรมสหกรณ์อำจออกหุ้นให้แก่สมำชิกโดยจ ำกัดกำรถือหุ้นไม่เกินคนละ 10 
หุ้น จ ำนวน มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 

ข้อ 5 ข้อจ ำกัดกำรถือหุ้น สมำชิกคนหนึ่งจะต้องถือหุ้นอย่ำงน้อยหนึ่งหุ้น แต่จะถือหุ้นเกินกว่ำ 10 
หุ้นไม่ได้ และจะขอเพ่ิมหุ้นในเวลำใดๆ ก็ได้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ข้อ 6 กำรช ำระหุ้น ให้กระท ำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้ 

(1) ช ำระควำมเดียวครบมูลค่ำหุ้นทุกหุ้นที่ถือ 
(2) กิจกรรมของสหกรณ์จะจัดท ำทะเบียนหุ้นและแจ้งให้สมำชิกรับทรำบ  
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 ข้อ 7 กำรโอนหุ้น 

(1) สมำชิกจะโอนหุ้นแก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่โอนให้แก่สมำชิกในกิจกรรมสหกรณ์เดียวกัน 

(2) กำรโอนหุ้นจะต้องท ำเป็นหนังสือ และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอนุมัติแล้ว จึงจะ 

     สมบูรณ์ 

(3) หุ้นที่จะโอนต้องเป็นหุ้นที่ช ำระค่ำหุ้นครบมูลค่ำหุ้นแล้ว 

 ข้อ 8 กำรจ่ำยคืนหุ้น  ในกรณีที่สมำชิกขำดจำกสมำชิกภำพตำมข้อ 8 ให้กิจกรรมสหกรณ์ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำหุ้นคืนดังนี้ 

  กรณีสมำชิกตำย ตกเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือวิกลจริต ถ้ำ
ทำยำทเป็นสมำชิกกิจกรรมสหกรณ์นั้นอยู่แล้วจะรับโอนหุ้นนั้นก็ได้ ถ้ำทำยำทไม่ได้เป็นสมำชิกกิจกรรม
สหกรณ์นั้นมีสิทธิ์คืนหุ้นโดยให้กิจกรรมสหกรณ์ซื้อหุ้นไว้ได้ 

  กรณีสมำชิกลำออก ถ้ำสมำชิกไม่อำจโอนหุ้นของตนให้แก่สมำชิกอ่ืนได้กิจกรรมสหกรณ์รับ
ซื้อไว้ได้  

  ในกรณีที่สมำชิกถูกให้ออก เมื่อพ้นก ำหนดระยะหนึ่งนับแต่วันถูกให้ออก สมำชิกนั้นไม่
สำมำรถจัดกำรโอนหุ้นให้แก่สมำชิกอ่ืนได้ กิจกรรมสหกรณ์จะเอำหุ้นนั้นออกขำยโดยเปิดเผยได้เงินเท่ำใดจะ
หักช ำระหนี้ซึ้งสมำชิกนั้นมีอยู่ต่อกิจกรรมสหกรณ์ ถ้ำยังมีเหลือให้คืนแก่สมำชิกนั้น 
 

หมวด 4 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ 9 กำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต้องบริกำรสมำชิกโดยไม่หวังผลก ำไรในกำร
รวมกันผลิต  รวมกันซื้อ  รวมกันขำย  รวมกันแก้ปัญหำร่วมกัน  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเปิดโอกำสให้
สมำชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เกิดประโยชน์มำกที่สุดเป็นหลัก 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ
หลักกำรสหกรณ์ซึ่งต้องก ำหนดไว้เป็นระเบียบเป็นเรื่อง ๆ ไป 

กำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 

ข้อ 10 กำรจัดหำสินค้ำ  ใหผู้้จัดกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยโดยให้ได้รำคำย่อมเยำ  ให้มีประเภท  
ชนิด และคุณภำพ  ซึ่งเหมำะสมกับควำมต้องกำรของสมำชิก 

ข้อ 11 กำรก ำหนดรำคำสินค้ำ ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้ก ำหนดรำคำสินค้ำในกำรจ ำหน่ำย   และอยู่ใน
ควำมควบคุมดูแลของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  โดยค ำนึงถึงรำคำตลำดและควำมเหมำะสม  กับให้จดแจ้ง
รำคำสินค้ำแต่ละอย่ำงไว้ให้ชัดเจน 

ข้อ 12 กำรขำยสินค้ำ   สหกรณ์จะขำยสินค้ำให้แก่สมำชิกด้วยเงินสด  ในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษอำจ
มีกำรขำยเชื่อได้  ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13 กำรช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมำชิก สหกรณ์อำจช่วยจ ำหน่ำยผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ของสมำชิก  หรือให้มีบริกำรอ่ืนใดได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 14 กำรรวบรวมจ ำนวนเงินชื้อสินค้ำหรือบริกำรของสมำชิก    ในกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร
ให้แก่สมำชิก  สหกรณ์จะรวบรวมจ ำนวนเงินซื้อสินค้ำหรือบริกำรของสมำชิกแต่ละคนไว้  หรืออำจให้สมำชิก
แต่ละคนรวบรวมไว้ก็ได้  เพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณกำรจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนซื้อสินค้ำหรือบริกำรเมื่อ
สิ้นปี 

สหกรณ์จะไม่คิดเงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนซื้อหรือบริกำรให้แก่สมำชิก      ในกรณีที่เป็นสินค้ำหรือ
บริกำรซึ่งสหกรณ์จัดหำมำจ ำหน่ำยหรือบริกำรแก่สมำชิกในรำคำควบคุมของทำงรำชกำร  หรือสินค้ำหรือ
บริกำรซึ่งสหกรณ์จัดหำมำจ ำหน่ำยหรือบริกำรในรำคำพิเศษเพ่ือเป็นกำรบริกำรแก่สมำชิก  หรือในกรณีท่ี
สมำชิกซ้ือสินค้ำหรือบริกำรจำกสหกรณ์เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยหรือบริกำรอีกต่อหนึ่ง    แต่สหกรณ์อำจคิดรำคำ
โดยลดหย่อนหรือให้ส่วนลดตำมสมควร 

 

กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 15 กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตำมท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก ำหนด
ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  โดยให้ค ำนึงถึงควำมมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมำชิกจะได้รับ 

 

กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน 

ข้อ 16 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน    ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน  วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์ 

ถ้ำท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด  หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง 

ข้อ 17 กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน  สหกรณ์อำจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำ
สำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด  ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร    เห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำมข้อ  16 

 

กำรเงินและกำรบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 18 กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ กำรลงลำยมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจกำรอัน
เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก  เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นพิเศษตำมข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม   ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนองซึ่ง 
สหกรณ์เป็นผู้จ ำนอง  กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์  และในนิติกรรมอื่นๆ  จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำน
กรรมกำรหรือรองประธำนกรรมกำร  หรือเลขำนุกำร  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมกำรผู้ที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรมอบหมำย  กับผู้จัดกำร  รวมเป็นสองคน 

(2) กำรรับฝำกเงิน   ใบรับเงิน  และเอกสำรทั้งปวง  นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน  (1)  ข้ำงบน
นี้จะต้องลงลำยมือชื่อของผู้จัดกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ำยเงิน  ใบรับเงิน  เช็ค ตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำ
สำรกำรเงนิของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตรำของสหกรณ์  (ถ้ำมี)  เป็นส ำคัญด้วย 
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ข้อ 19 กำรเงินของสหกรณ์  กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์   ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้จัดกำร  ทั้งนี้  เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 20 กำรบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่สหกรณ์
ก ำหนด และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ภำยในระยะเวลำที่           
ก ำหนด 

ให้บันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส ำหรับเหตุอ่ืนที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรำยกำร
นั้นและกำรลงบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็นรอบปีทำงบัญชีของ
สหกรณ์  ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและทุนของสหกรณ์ ทั้งบัญชีก ำไรขำดทุนตำมแบบที่สหกรณ์
ก ำหนด 

วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวำคม ของทุกปี 

ข้อ 21 กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล   ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำง
บัญชี 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วยในครำวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบดุลไปยังคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ  และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส ำนักงำนของสหกรณ์ เพ่ือให้สมำชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียม 

ข้อ 22 ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุด
รำยงำนกำรประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืนๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้นแก่คณะอ ำนวยกำรสหกรณ์ ภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อคณะอ ำนวยกำร
สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำ
ท ำงำนแต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น  หรือเงินฝำกของสมำชิกรำยอ่ืนไม่ได้  นอกจำกจะได้รับ
ควำมยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น  และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

กำรตรวจสอบบัญชีและกำรก ำกับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 23 กำรตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 24 กำรก ำกับดูแลสหกรณ์ ประธำนคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์   มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  คณะกรรมกำรอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้จัดกำร  เจ้ำหน้ำที่   หรือเชิญ
สมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์  หรือให้ส่งเอกสำรเกี่ยวกับกำร
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ด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมได้และมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของสหกรณ์ระหว่ำงเวลำ
ท ำงำนของสหกรณ์ได้ทั้งนี้  ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำชี้แจงแก่ผู้
ปฏิบัติกำรตำมสมควร 

ข้อ 25 กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน      ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล   ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด 

 

ก ำไรสุทธิประจ ำปี 

ข้อ 26 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี    เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของก ำไรสุทธิ  และเป็นค่ำบ ำรุงสถำนศึกษำตำมอัตรำที่ก ำหนด     แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรร  ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
                     (1)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกตำมส่วนธุรกิจที่สมำชิกได้ท ำไว้กับสหกรณ์ในระหว่ำงปี
ตำมมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมำชิกท่ีผิดนัดกำรช ำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้น  

(2) เป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้วให้แก่สมำชิก แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด  
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์

ตำมท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพื่อจ่ำยเป็น
เงินปันผลตำมหุ้นตำม (2) 

(5) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(6) เป็นทุนรับโอนหุ้นไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ  ทุนนี้ให้สะสมไว้รับซื้อหุ้นของ
สมำชิกหรือสมำชิกสมทบที่ออกจำกสหกรณ์  เพื่อถือหุ้นไว้เป็นกำรชั่วครำว  และให้สหกรณ์จ ำหน่ำยหุ้น
ดังกล่ำวแก่สมำชิกอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปในโอกำสแรกที่จะกระท ำได้  และให้น ำเงินส่งคืนทุนนี้จนครบ 

(7) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ  ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัวไม่เกินร้อย

ละสิบของก ำไรสุทธิ  ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 
(10) เป็นทุนเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขกิจกำรของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไร

สุทธิ ทุนนี้ให้สะสมไว้ส ำหรับใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกิจกำร  และปรับปรุงแก้ไขกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งเสียหำย
หรือบกพร่องมำจำกปีก่อน ๆ ซึ่งไม่ได้เกิดจำกข้อบกพร่องทำงบัญชีหรือกำรเงินจนเป็นเหตุให้
กระทบกระเทือนต่อผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของสหกรณ์   ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(11) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ำมี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 
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ทุนส ำรอง 

ข้อ 27 ที่มำแห่งทุนส ำรอง นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ 26 แล้วบรรดำเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้ำผู้ยกให้มิได้ก ำหนดว่ำให้ใช้เพ่ือกำรใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
นั้นเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ 

อนึ่ง  จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม  ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุควำม
ก็ให้สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 

ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตำม
ข้อ 26 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี  
ยอดเงินจ ำนวน  ดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 28 สภำพแห่งทุนส ำรอง ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมำชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ำรองนี้จะถอนจำกบัญชีได้เพ่ือชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้นหรือเพ่ือจัดสรรเข้ำบัญชีทุน
ส ำรอง ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม 

 
หมวด 5 

สมำชิกภำพ 

   ข้อ 29 สมำชิก สมำชิกของกิจกำรสหกรณ์ในสถำนศึกษำ  ได้แก่ 

   (1) ผู้ริเริ่มด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสหกรณ์ 

(2) นักเรียน คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

(3) ผู้ที่สมัครและได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ 

  ข้อ 30 คุณสมบัติของสมำชิก ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิกต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสหกรณ์ 
(2) เป็นครู  นักเรียน  บุคลำกร  หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆ ในโรงเรียน 
(3) ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
(4)  เป็นผู้มีควำมประพฤติไม่เสียหำย 

  ข้อ 31 กำรรับสมำชิก ผู้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก ต้องยื่นใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนดไว้ถึง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำและสอบสวนแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตำมข้อบังคับก็ให้รับไว้เป็นสมำชิก แล้วรำยงำนกำรรับสมำชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญทรำบในกำรประชุม
ครำวถัดไป 

  ข้อ 32 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ผู้สมัครต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำคนละ 5 บำท 
ค่ำธรรมเนียมนี้ถือเป็นรำยได้สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

  ข้อ 33 กำรได้สิทธิในฐำนะสมำชิกและกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ เมื่อผู้เข้ำเป็นสมำชิกลงลำยมือใน
ทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับทั้งช ำระค่ำหุ้นเต็มค่ำ หรือในงวดแรกแล้วถือว่ำได้สิทธิ์
ในฐำนะสมำชิก สมำชิกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ และระเบียบของกิจกรรมสหกรณ์โดยเคร่งครัด 
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  ข้อ 34 กำรขำดจำกสมำชิกภำพ สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 4 
(4) ถูกให้ออกจำกสมำชิกกิจกรรมสหกรณ์ 

  ข้อ 35 กำรลำออก สมำชิกที่ประสงค์จะลำออก ให้ยื่นหนังสือขอลำออกต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว จึงพ้นสภำพกำรเป็นสมำชิก 

  ข้อ 36 กำรถูกให้ออก สมำชิกอำจถูกให้ออกเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ช ำระค่ำหุ้นภำยในเวลำที่ก ำหนด 

(2) ที่ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท หรือกระท ำ
ควำมผิดขั้นลหุโทษ 

(3) เจตนำฝ่ำฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบกิจกรรมสหกรณ์ 
(4) กำรกระท ำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย หรือขัดผลประโยชน์ของกิจกรรม

สหกรณ์ เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำแล้ว สั่งให้ออกโดยคะแนนเสียงสองในสำมของที่ประชุม
กรรมกำรด ำเนินกำร 

  ข้อ 37 กำรจ ำหน่ำยชื่ออออกจำกทะเบียนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกออกจำกกิจกรรมสหกรณ์ไม่
ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดให้จ ำหน่ำยชื่อออกจำกทะเบียนสมำชิก แล้ว เสนอเรื่อง
สมำชิกออกให้ที่ประชุมใหญ่ครำวถัดไปทรำบ โดยเฉพำะกำรให้ออกต้องชี้แจงเหตุผลด้วย 

  ข้อ 38 กำรช ำระหนี้ของสมำชิกให้ถูกให้ออก สมำชิกท่ีถูกให้ออกไม่ว่ำกรณีใดๆ ถ้ำมีหนี้อยู่กับ
กิจกรรมสหกรณ์ ต้องช ำระให้ครบถ้วนทันที และกิจกรรมสหกรณ์มีสิทธิหักเงินซึ่งจะต้องจ่ำยให้สมำชิกผู้นั้น 

ข้อ 39 กำรหักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในกำรจ่ำยคืนจ ำนวนเงินของสมำชิก
นั้น  ให้สหกรณ์หักจ ำนวนเงินซึ่งสมำชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 40 กำรโอนหุ้น  สมำชิกอำจโอนหุ้นของตนได้โดยเงื่อนไขต่อไปนี้ 
(1) หุ้นที่จะโอนนั้นต้องช ำระครบมูลค่ำแล้ว 
(2) ผู้รับโอนต้องเป็นสมำชิกของสหกรณ์นี้หรือผู้ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตกลงรับเข้ำ

เป็นสมำชิกแล้ว 
(3) กำรโอนหุ้นต้องท ำเป็นหนังสือตำมแบบที่ก ำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร

เห็นสมควรและจดทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ว  กำรโอนนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ 

ข้อ 41 กำรแจ้งควำมจ ำนงเพื่อโอนหุ้น     สมำชิกท่ีมีควำมประสงค์จะโอนหุ้นที่ตนถืออยู่แต่ไม่
อำจหำผู้รับโอนได้จะแจ้งควำมจ ำนงเป็นหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้  ถ้ำมีผู้มำขอถือหุ้นสหกรณ์จะพิจำรณำโอน
หุ้น    ดังกล่ำวนั้นให้ก่อนกำรออกหุ้นใหม่ 

 

ควำมรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 42 ควำมรับผิดของสมำชิก      สมำชิกมีควำมรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ำกัดเพียงไม่เกิน

จ ำนวนเงินค่ำหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ   
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หมวด 6 
กำรประชุมใหญ่ 

  ข้อ 37 กำรประชุมใหญ่สำมัญ 

(1) กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งแรก ให้คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์นัดสมำชิกประชุม
ภำยใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สถำนศึกษำประกำศจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

(2) กำรประชุมใหญ่สำมัญ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรนัดสมำชิกประชุมอย่ำงน้อยปีละครั้ง 
ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ข้อ 38 กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรนัดสมำชิกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ 
เมื่อมีเหตุอันสมควร 

 สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำ 50 คน ท ำ
เป็นหนังสือลงลำยมือขอให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรนัดประชุมใหญ่วิสำมัญก็ได้ เมื่อมีเหตุอันควรให้
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมใหญ่วิสำมัญภำยใน 60 วนั นับแต่วันรับหนังสื่อ 

ข้อ 39 กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะต้องแจ้ง วัน เวลำ สถำนที่ 
และเรื่องที่ประชุมให้บรรดำสมำชิกทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ถ้ำเป็นกำรประชุมด่วนอำจแจ้งล่วงหน้ำ
ได้ตำมสมควร 

ข้อ 40 องค์ประชุมใหญ่ องค์ประชุมใหญ่ทั้งสำมัญ และวิสำมัญ ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด 

ข้อ 41 อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำทุกอย่ำงที่
เกิดข้ึนกับกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งเรื่องต่อไปนี้ 

(1) รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่ และกำรอกของสมำชิก 
(2) รับทรำบเรื่องกำรเงินของกิจกรรมสหกรณ์ 
(3) ก ำหนดวงเงินกู้ยืมของกิจกรรมสหกรณ์ 
(4) เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(5) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร 
(6) พิจำรณำงบดุลและรำยงำนประจ ำปี แสดงผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
(7) พิจำรณำรับจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 
(8) เรื่องอ่ืนๆ ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือ สมำชิก เป็นผู้เสนอ 

ข้อ 42 กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกขึ้นเป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำรมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 25 คน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุกแรกให้ที่ประชุมใหญ่
สำมัญครั้งแรก ด ำเนินกำรเลือกตั้ง 

                    ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้ง เลือกในระหว่ำงกันเอง ขึ้นเป็นประธำนหนึ่งคน รอง
ประธำนหนึ่งคนหรือหลำยคน เลขำนุกำรหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมกำร 
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ข้อ 43 ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำ 1 ปี 
เมื่อครบก ำหนดแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ก็ให้ชุดเดิมอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมี   
เลือกตั้งชุดใหม่ 

                    กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสองปี
ติดต่อกัน  

ข้อ 44 กำรพ้นต ำแหน่ง กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุดังต่อไปนี้ 

(1) ออกตำมวำระ 
(2) เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่อ่ืนในกิจกรรมสหกรณ์นี้ เว้นแต่ต ำแหน่งผู้จัดกำร 
(3) ขำดสมำชิกภำพ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ถอดถอนออกจำกเป็นกรรมกำร 

ข้อ 45 ต ำแหน่งที่ว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ถ้ำมีต ำแหน่งว่ำงลงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ 
ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีตัวอยู่ประชุมด ำเนินกำรไปจนกว่ำจะมีประชุมใหญ่  แต่ถ้ำเวลำใดจ ำนวน
กรรมกำรน้อยกว่ำที่จะเป็นองค์ได้ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ เพ่ือเลือกตั้ง
กรรมกำรขึ้นแทนต ำแหน่งที่ว่ำง กรรมกำรที่ได้รับเลือกแทนนี้อยู่ในต ำแหน่งเพียงเท่ำเวลำที่ผู้ที่ตนนั้นพึงจะอยู่
ได ้

ข้อ 46 กำรประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่ำง
น้อย  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้องกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 47 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรทั้งปวงของกิจกรรมสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กิจกรรมสหกรณ์และด ำเนินกำรตำมระเบียบ
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่รวมทั้งเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด ำเนินกำรในเรื่องกำรรับสมำชิก  ช ำระค่ำธรรมเนียม  กำรให้สมำชิกออก 

(2) พิจำรณำให้สมำชิกถือหุ้น กำรช ำระค่ำหุ้น กำรออกใบหุ้น กำรโอนหุ้น กำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น 

(3) ด ำเนินกำรในเรื่องกู้เงิน กำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก 

(4) ออกระเบียบต่ำงๆ ของกิจกรรมสหกรณ์ โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำสถำนศึกษำ และ
ให้หัวหน้ำสถำนศึกษำเป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนั้นๆ  

(5) ควบคุมดูแลกำรจัดกำรทั่วไปให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสหกรณ์ 

(6) เสนองบดุลและรำยงำนประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

(7) พิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 

(8) ด ำเนินกิจกำรอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่กิจกรรมสหกรณ์ 

 ข้อ 48 ประธำนในที่ประชุม ในกำรประประชุมใหญ่ หรือ กำรประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำน
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนไม่อยู่ ให้รองประธำนท ำหน้ำที่ประธำนแทน 
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ถ้ำประธำน รองประธำนไม่อยู่ หรือไม่มีให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะ
กำรประชุมครำวนั้น 

ข้อ 49 กำรรำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมใหญ่ หรือ กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ต้อง
จัดให้มีกำรบันทึกกำรประชุมไว้ในสมุดบันทึกกำรประชุม และรำยงำนให้หัวหน้ำสถำนศึกษำทรำบทุกครั้ง 

ข้อ 50 กำรออกเสียง สมำชิกหรือกรรมกำรออกเสียงในประชุมได้คนละหนึ่งเสียงจะมอบให้ผู้อื่นมำ
ประชุมหรืออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

 

หมวด 7 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ข้อ 51 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์    ประกอบ 
ด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรด ำเนินกำรอีก  9  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก 

ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง
หรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบ
โดยทั่วกัน  ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ 

ห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือเคยได้รับโทษพักกำรเรียน 

 (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรอืให้ออกจำกรำชกำร  องค์กำร  หนว่ยงำนของรัฐ  หรือ
เอกชน   ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หน้ำที่ 

ข้อ 52 อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 

(ก) ประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่   และท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   และ
ควบคุมกำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 
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(ข) รองประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง 

(2) ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 

(3) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขำนุกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1)  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุก
ครั้ง 

(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก  หรือกรรมกำรด ำเนินกำร   แล้วแต่กรณี 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ 53 ก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำว
ละหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ถือว่ำเป็นกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

เมื่อครบก ำหนดแล้ว  หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่    แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันครบวำระ 

กรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสำมวำระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ  ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก  และให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ 54 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มี
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ จนกว่ำที่ประชุมใหญ่
สำมัญครัง้แรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์จะได้เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขึ้น 
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ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมำยกิจกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

ข้อ 55 กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงครำวออกตำมวำระ 

(2) ลำออก โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือลำออกต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขำดจำกสมำชิกภำพ 

(4) เข้ำรับต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้ 

(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรำยตัว 

(6) ขำดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดต่อกันสำมครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมกำรด ำเนินกำรพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหม่ทั้งคณะอยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุด
แรก 

ข้อ 56 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์   
กับท้ังในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก
ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน และกำรฝำกหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 

(3) ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่เสนองบดุล และรำยงำนประจ ำปี
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้จัดกำร ตลอดจนควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำร
ให้เป็นกำรถูกต้อง 

(7) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยใน 

(8) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชี เอกสำรต่ำง ๆ และ
บรรดำอุปกรณ์ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

(10) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิก สหกรณ์และองค์กำรอ่ืน 



67 
 

                                                                                                                                       คู่มือสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

 

(11) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

(12) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 

(13) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ควำมเห็นของผู้จัดกำร  
สมำชิกและผู้แทนสมำชิกเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ 

(14) เชิญบุคคลภำยนอกท่ีเห็นสมควร เป็นที่ปรึกษำของสหกรณ์ตลอดจนก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้ตำมที่เห็นสมควร 

  (15) ก ำหนดนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับกำรค้ำ อันได้แก่  
กำรจัดหำ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด ำเนินคดีเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมควำม  

(17) พิจำรณำด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(18) ค้ ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบกำรค้ ำประกันในฐำนะส่วนตัว 

                      (19)  พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร            
รองประธำนกรรมกำร  เลขำนุกำร  เหรัญญิก  ผู้จัดกำรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 57 ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร       ในกรณีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์
กระท ำกำรหรืองดเว้นกำรกระท ำกำร  หรือกระท ำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนจนท ำ
ให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมำชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับกำรเงิน  กำรบัญชี  
หรือกิจกำร  หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชีหรือรำยงำนกำรตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับควำมเสียหำย  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมกำรอื่น 

ข้อ 58 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  จำกคณะคร ูจ ำนวนไม่
เกิน 10 คน โดยให้ท่ำนผู้อ ำนวยกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร  ส่วนรองประธำนรองประธำนกรรมกำร  
เหรัญญิก  และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้เลือกตั้งจำกคณะครู เพ่ือเป็นคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรตำมสมควร 

ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร  
หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 59 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย  และตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ 
และค ำสั่งของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
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(1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรสะสมเงิน  กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำ
เงิน   ให้เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภำพอันดี และปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของ
สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบดุล รวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผล
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ 

(7) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ           
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ท ำนิติกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร มอบหมำย 

 

ประธำนในที่ประชุม 

ข้อ 60 ประธำนในที่ประชุม       ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ให้
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
กรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน  ๆ เช่น  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้ประธำนของ
คณะกรรมกำรนั้น ๆ  เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

 

หมวด  8 
ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 61 กำรแต่งตั้งผู้จัดกำร    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำรของสหกรณ์  โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบสหกรณ์ข้อ  51 (1) (2) (3)  (4)   

ในกำรแต่งตั้งหรือจ้ำงผู้จัดกำร  ต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังก ำหนดไว้
ในข้อ 65  เป็นลำยลักษณ์อักษร 
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ข้อ 62 อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร   ผูจ้ัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ำ
เป็นสมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก และช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำกับเงินค่ำหุ้นตำมข้อบังคับของ
สหกรณ์ 

(2) จัดกำรทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับกำรค้ำและกำรบริกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 
สหกรณ์ 

(3) พิจำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชำ
และรับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(4) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกเอกสำรใบส ำคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในกำรรับ
จ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง  รวบรวมใบส ำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงินไว้โดยครบถ้วน  
และด ำเนินกำรค้ำ  กำรบริหำรด้วยควำมเที่ยงตรงสุจริต  และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(5) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(6) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  และประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ 

(7) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน  และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) จัดท ำแผนปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่   ให้สอดคล้องกับแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำกท่ี
ประชุมใหญ่เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และประชุม
คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้ำร่วมประชุม 

(9) ปฏิบัติกำรเก่ียวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์ 

(10) รักษำดวงตรำของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ   ตลอดจน
สินค้ำของสหกรณ์ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 

(11) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(12) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อทำงโรงเรียน    ตำมแบบและระยะเวลำที่
ก ำหนด 

(13) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมำย   หรือตำมที่ควรกระท ำเพ่ือให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  63 กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร    ผู้จัดกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วยเหตุอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 
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(1) ตำย 

(2) ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงท ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(3) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์
ก ำหนด 

(4) อำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์   หรือครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง 

(5) ส ำเร็จกำรศึกษำ 

(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ำได้กระท ำ
กำร  หรือละเว้นกำรกระท ำกำรใด ๆ อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชำชน 
หรือไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

ข้อ 64 กำรลำออกของผู้จัดกำร       ให้ผู้จัดกำรยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวัน  และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์พิจำรณำกำรลำออกนั้น   กำรยับยั้งกำรลำออกของผู้จัดกำรสหกรณ์กระท ำได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 65 กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร   ถ้ำสหกรณ์ยังมิได้มีกำรจัด
แต่งตั้งผู้จัดกำร  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใดคน
หนึ่งตำมที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี 

ข้อ 66 กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร        ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว   ให้รองผู้จัดกำร
หรือ    ผู้ช่วยผู้จัดกำร   หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเป็นผู้รักษำกำร
แทน 

ข้อ  67 กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำรให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน  สินค้ำคงเหลือ  กับบรรดำทรัพย์สินและ
หนี้สิน  ตลอดจนจัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

ข้อ 68 เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว  สหกรณ์อำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อื่น   
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  51 (1) (2) (3) (4)     ทั้งนี้ตำมระเบียบของสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

หมวด 9 

ที่ปรึกษำและผู้ตรวจสอบกิจกำร 

ข้อ 69 ที่ปรึกษำ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเชิญบุคคลภำยนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และเหมำะสมเป็นที่ปรึกษำของสหกรณ์ได้  จ ำนวนไม่เกินห้ำคน   เพ่ือให้ควำมเห็นแนะน ำในกำรด ำเนินงำน
ทั่วไปของสหกรณ์  ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบที่สหกรณ์ก ำหนด 

 

 



71 
 

                                                                                                                                       คู่มือสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

ข้อ 70 ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ที่มีคุณวุฒิ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบัญชี  กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี   จ ำนวนไม่เกิน 5 คน หรือตำมควำมเหมำะสม 

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์นี้หรือ 
สหกรณ์อ่ืนเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 

ข้อ 71 กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำ
หนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น  อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 

ข้อ 72 อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน  ทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพ่ือประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  ทั้ง
ทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน  และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  ของสหกรณ์ 

(5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  เพ่ือพิจำรณำหำทำง
ปรับปรุง  แผนงำน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค ำสั่งต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และค ำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจกำรอ่ืน ๆ    เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบประจ ำเดือนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรใน
กำรประชุมประจ ำเดือนครำวถัดไป   แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ    ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแก้ไข
โดย   มิชักช้ำ   ผู้ตรวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ 73 ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร      หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่องของ 
สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่ำเสียหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
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หมวด  10 
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 74 กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ         จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ  และให้แจ้งไป

ยังสมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเสนอวำระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีกำรพิจำรณำ

เรื่องท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซึ่งมีกรรมกำรด ำเนินกำรมำประชุมเต็ม
จ ำนวนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่ำสองในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรที่มำประชุมซึ่งลงลำยมือชื่อเข้ำประชุมแต่ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิก
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน  ลงลำยมือชื่อ
ท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันให้แก้ไข    เพ่ิมเติม
ข้อบังคับก็ย่อมท ำได้    โดยต้องระบุข้อควำมท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ให้กระท ำได้แต่เฉพำะในกำรประชุม
ใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก  หรือของผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งร้อยคน  แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อควำมใดท่ีที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัด
กับกฎหมำย  หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์อำจแก้ไขข้อควำมนั้น 

ข้อบังคับที่ก ำหนดใช้แล้ว  หำกยังไม่ได้ก ำหนดระเบียบ  หรือค ำสั่งให้สอดคล้องกัน  ก็ให้
น ำควำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 75 ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ 
เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้   

ข้อ 76 กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย       ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก  หรือ
เสียหำยโดยประกำรใด ๆ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุควำม 

ข้อ 77 กำรตีควำมในข้อบังคับ      ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ  ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหำนั้นต่อคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์เพ่ือขอค ำวินิจฉัย  และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 78 ทรัพย์สินของสหกรณ์       กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์   และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมใหญ่ด้วย 

กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตำมควำมในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิกหรือ
ผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

ข้อ 79 กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดกำรช ำระ
บัญชีโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมด้วยดอกเบี้ย  และ
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ช ำระ หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใดให้ผู้ช ำระบัญชีจ่ำย
ตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ำยคืนเงินค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกไม่เกินมูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้ว 
(2) จ่ำยเป็นเงินปันผลตำมหุ้นที่ช ำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตรำที่สหกรณ์ก ำหนด 
(3) จ่ำยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตำมข้อ 26 (1) 

เงินที่จ่ำยตำมข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ ำนวนเงินก ำไรสุทธิที่สหกรณ ์  
หำได้ในระหว่ำงปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผลที่ถอนไปตำมข้อ  26 (4)  ในปีนั้น 

ถ้ำยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมมติ   
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยควำมเห็นชอบของนำยทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไม่อำจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภำยใน    สำมเดือนนับแต่วันที่ช ำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ  80 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำและระเบียบปฏิบัติของคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์
มำใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพำะกำล 
ข้อ 81 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ 

และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตำมระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่ำจะได้ก ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

 

 

 

 

( นำยไพศำล   นำขวัญ ) 

   ประธำนอ ำนวยกำร 

    สหกรณร์้ำนค้ำโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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บทที่ 5 

ระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรรับเงินฝำก พ.ศ. 2556 

*************************************************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต   จึงได้ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 

ข้อก ำหนดทั่วไป 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต  ว่ำด้วยกำรรับเงิน
ฝำก    พ.ศ. 2556 ” 

  ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 6. เดือน มิถุนำยน   พ.ศ. 2556 

  ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

  “สมำชิก”  หมำยถึง  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “สหกรณ์”  หมำยถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “ประธำนกรรมกำร”  หมำยถึง  ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง  บุคคลที่ช่วยด ำเนินงำนในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  ข้อ 4  สหกรณ์รับเงินฝำกจำกสมำชิกเป็นเงินฝำกประเภท  เงินฝำกออมทรัพย์ 
 

หมวด  2   

กำรเปิดบัญชีและกำรฝำกเงิน 

  ข้อ 5  ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์  ให้มำติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ตด้วยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝำกตำมแบบของสหกรณ์  
โดยมีรำยกำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 

  ข้อ 6  พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝำก  ผู้ฝำกต้องให้ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของตนหรือของ
ตัวแทน  ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจถอนเงินไว้ต่อสหกรณ์ 
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   กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝำกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจำรณำเห็นเป็นกำรถูกต้อง และตอบรับแล้ว ลำยมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝำกให้
เขียนด้วยลำยมือตนเอง 

  ข้อ 7 ในกำรเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝำกให้กับผู้ฝำกยึดถือไว้  สมุดคู่
ฝำกนั้นผู้ฝำกจะต้องเก็บรักษำไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรำยกำรเงินฝำก  ดอกเบี้ย  เงินถอนและเงินคงเหลือ
ทีจ่ะมีขึ้นทุกรำยกำร 

   กำรลงบันทึกรำยกำรต่ำง ๆ ในสมุดคู่ฝำกนั้น  จะกระท ำได้โดยทำงฝ่ำยสหกรณ์ ซึ่งประธำน
กรรมกำรหรือรองประธำนกรรม หรือผู้จัดกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ลงลำยมือชื่อย่อ
ก ำกับไว้เป็นส ำคัญ  กำรลงบันทึกรำยกำรในสมุดคู่ฝำกโดยไม่เป็นไปตำมที่กล่ำวนี้  ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์  
อนึ่งถ้ำผู้ฝำกตรวจพบว่ำรำยกำรใดในสมุดคู่ฝำกคลำดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้  จะแก้ไขด้วย
ประกำรอ่ืนไม่ได้ 

   สมุดคู่ฝำกเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือช ำรุดจนใช้กำรไม่ได้  ให้น ำมำยื่นต่อสหกรณ์  เพื่อจะได้ยกเลิกสมุด
คู่ฝำกเล่มนั้น  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ำสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝำกยึดถือไว้ต่อไป  สมุดคู่ฝำกเล่มท่ี
ยกเลิกนั้นผู้ฝำกจะรับไปก็ได้ 

   ผู้ฝำกจะต้องเก็บรักษำสมุดคู่ฝำกของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้ำสมุดคู่ฝำกหำยผู้ฝำกต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้ำ  สหกรณ์จะน ำยอดเงินคงเหลือเข้ำสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝำกยึดถือไว้
ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝำกเล่มท่ีหำยให้ยกเลิก 

   ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝำกให้แก่ผู้ฝำกครั้งแรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจำกเล่มก่อน ซึ่งลง
รำยกำรเต็มแล้วก็ดี หรือช ำรุดใช้กำรไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่ำธรรมเนียม  แต่กรณีที่สมุดคู่ฝำกของผู้ฝำก
คนใดสูญหำย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝำกใหม่ให้โดยคิดค่ำธรรมเนียมเล่มละยี่สิบบำท 

ข้อ 8  ในกำรส่งเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกทุกครั้ง ให้ท ำใบส่งเงินตำมแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก ำหนด  ยื่นพร้อมด้วย
สมุดคู่ฝำกและจ ำนวนเงินฝำกต่อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์  ทั้งนี้ ผู้ฝำกหรือผู้อื่นจะเป็นผู้ส่ง
เงินก็ได้ 

   เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรำยกำรจ ำนวนเงินฝำกท่ีได้รับนั้นในสมุดคู่ฝำกและตรวจสอบเป็นกำร
ถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝำกให้ผู้ฝำก 

  ข้อ 9  ถ้ำส่งเช็คเข้ำบัญชีเงินฝำก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่จ่ำยเงิน
ถอนจำกรำยกำรดังกล่ำว  จนกว่ำจะเรียกเก็บเงินตำมเช็คได้แล้ว 
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หมวด 3   

กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย  ระยะเวลำกำรคิดดอกเบี้ย  

 วิธีกำรคิดดอกเบี้ย และกำรจ่ำยดอกเบี้ย 

  ข้อ 10  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกได้ตำมควำมเหมำะสม  
โดยจะประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกให้ทรำบเป็นครำว ๆ ไป 

 ดอกเบี้ยเงินรับฝำกออมทรัพย์ให้ค ำนวณเป็นรำยวัน ตำมยอดเงินคงเหลือและสหกรณ์จะน ำดอกเบี้ย
ทบเป็นเงินต้น  เข้ำบัญชีเงินฝำกในวันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์  ให้ผู้ฝำกรีบยื่นสมุดคู่ฝำก ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต เพ่ือสหกรณ์บันทึกรำยกำรดอกเบี้ยให้ 
 

หมวด 4 

กำรถอนเงินฝำกและกำรปิดบัญชี 

  ข้อ 11 กำรถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำก  ต้องใช้ใบถอนเงินตำมแบบของสหกรณ์เท่ำนั้น 

 ในกำรถอนเงินฝำก  ผู้มีอ ำนำจถอนเงินตำมที่ได้ให้ตัวอย่ำงลำยมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ต้องมำรับเงินที่
ส ำนักงำนสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝำกโดยลงลำยมือชื่อตำมที่ให้ตัวอย่ำงไว้นั้น  พร้อมกั บ
สมุดคู่ฝำกต่อเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

   ถ้ำผู้มีอ ำนำจถอนเงินฝำกจะมอบให้ผู้ใดถอนเงินแทน จะต้องท ำใบถอนเงินฝำกและต้องมอบ
อ ำนำจให้รับเงินแทนเป็นหนังสือไว้ในใบถอนเงินเงินฝำกนั้นด้วย  ทั้งนี้ โดยลงลำยมือชื่อตำมท่ีได้ให้ตัวอย่ำงไว้ 
แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นใบถอนเงินฝำกนั้นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝำกต่อพนักงำนสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์  ในกำรนี้สหกรณ์ต้องเรียกหลักฐำนพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ ำนำจด้วย 

   เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้วจะจ่ำยเงินถอนให้ และลงรำยกำรเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝำก แล้วคืนสมุดคู่ฝำกให้ผู้ฝำก 

   อนึ่งกำรเขียนใบถอนเงินฝำกให้เขียนด้วยหมึก  ถ้ำมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ ำนำจถอนเงิน
ต้องลงลำยมือชื่อตำมที่ให้ตัวอย่ำงไว้ก ำกับด้วย 

  ข้อ 12  กำรถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกนั้น  จะถอนเมื่อใด จ ำนวนเท่ำไรก็ได้ 

  ข้อ 13  ผู้ฝำกจะถอนเงินคงเหลือทั้งหมด เพ่ือปิดบัญชีเงินฝำกของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มีอ ำนำจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ำยรำยกำรจ ำนวนเงินในใบถอนเงินด้วยว่ำ “เพ่ือปิดบัญชี” 

  ข้อ 14  ในกรณีท่ีผู้ฝำกตำย  สหกรณ์จะจ่ำยคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝำกให้แก่ผู้รับ
ผลประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ำมิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น ำหลักฐำนมำแสดงให้เป็นที่พอใจแก่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้น 

  ข้อ 15 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เห็นว่ำผู้ฝำกฝ่ำฝืนระเบียบนี้ หรือก่อให้เกิด
ควำมยุ่งยำกแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝำกของผู้ฝำก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้ำ
บัญชีเงินฝำกของผู้ฝำกอีก และผู้ฝำกถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝำกของตน  ทั้งนี้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฝำก 
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  ข้อ 16  กำรถอนเงินฝำกเพ่ือปิดบัญชีตำมข้อ 13 และข้อ 14  สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบี้ยให้ตำม
ข้อ 10 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่กำรปิดบัญชีเงินฝำก  ในกรณีผู้ฝำกฝ่ำฝืนระเบียบตำมข้อ 15  
สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก ไม่ว่ำผู้ฝำกจะถอนเงิน
เมื่อใดก็ตำม 

   เมื่อสหกรณ์ได้จ่ำยเงินคืนผู้ฝำกแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝำกส ำหรับบัญชีนั้น 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่ 6  เดือน มิถุนำยน   .พ.ศ. 2556 

 

 

 

(นำยไพศำล   นำขวัญ) 

   ประธำนอ ำนวยกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้ เงินยืมแก่สมำชิก พ.ศ. 2556 

*************************************************** 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต จึงได้ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้  เงินยืมแก่สมำชิก ดังนี้ 

หมวด 1 

ข้อก ำหนดทั่วไป 

ข้อ 1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์เท่ำนั้น 

ข้อ 2 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกจะให้ได้เฉพำะกรณีเพ่ือกำรอันจ ำเป็น หรือมีประโยชน์ตำมที่
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพ่ือกำรสุรุ่ยสุร่ำยหรือกำรเก็งก ำไรไม่ได้ 

ข้อ 3 สมำชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงิน  ต้องเสนอค ำขอกู้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ 

ข้อ 4 กำรให้เงินกู้นั้น  ผู้กู้ต้องท ำหนังสือกู้และมีผู้ค้ ำประกันตำมท่ีก ำหนดไว้ และหนังสือยินยอมให้
หักเงินเดือนได้ และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 5 กำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้เงินกู้  ซึ่งผู้กู้ต้องช ำระต่อสหกรณ์นั้นโดยเงินสด หรือหักจำกเงินได้
ของผู้กู้แต่ละงวด เมื่อถึงก ำหนดช ำระเงิน 

 

หมวด 2 

เงินกู้ 

ข้อ 6 เงินกู้   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมำชิก  โดย
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมำชิกได้  

ข้อ 7 วงเงินกู้สมำชิกคนหนึ่ง ๆ จะกู้สำมัญได้ไม่เกินคนละ  10,000  บำท ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ข้อ 8 ค ำขอเงินกู้สำมัญของสมำชิกนั้น   ต้องเสนอโดยผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นค ำขอกู้ของ
สมำชิกผู้ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน ต้องเสนอผ่ำนผู้บังคับบัญชำ 

ข้อที่ 9 วงเงินกู้และหลักเกณฑ์ให้กู้แก่สมำชิกนั้นให้เป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์  

ข้อที่ 10 หลักประกันเงินกู้    ให้ผู้กู้เงินมีผู้ค้ ำประกันอย่ำงน้อยหนึ่งคน เพ่ือเป็นหลักประเงินกู้  หำก
ผู้กู้ผิดค้ำงช ำระเงินกู้  ให้ผู้ค้ ำประกันเป็นผู้รับผิดชอบเสมือนเป็นผู้กู้เสียเอง 

ข้อ 11  ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 – ไม่เกินอัตรำสูงสุดตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โดยจะได้ประกำศให้ทรำบเป็นครำว ๆ ไป 
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หมวด 3 

เงินยืม 

ข้อ 12  สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมำชิกสหกรณ์ที่เป็นนักเรียนเท่ำนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 
กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต  และยังเป็นกำรหำรำยได้ให้แก่สมำชิกนักเรียน 

ข้อ 13  สมำชิกที่ประสงค์จะขอเงินยืมให้ท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ 

ข้อ 14  กำรให้เงินยืมนั้น ผู้ยืมต้องท ำหนังสือยืมเงิน และมีผู้ค้ ำประกันซึ่งเป็นคณะครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรมของนักเรียน  

ข้อ 15  กำรใช้คืนเงินยืม ให้น ำส่งเงินยืม โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมเอกสำรที่ก ำหนด  หำก
สมำชิกส่งคืนล่ำช้ำกว่ำข้อก ำหนดให้ผู้ค้ ำประกัน (ครูผู้รับผิดชอบ)  เป็นผู้รับผิดชอบน ำส่งเงินจ ำนวนดังกล่ำว
แทน 

ข้อ 16  กำรคิดดอกเบี้ยเงินยืม  สหกรณ์ยกเว้นดอกเบี้ยเงินยืมให้กับสมำชิก เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำร
ด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 6  มิถุนำยน  พ.ศ. 2556 

 

 

 

(นำยไพศำล   นำขวัญ) 

   ประธำนอ ำนวยกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ. 2556 

*************************************************** 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 50 และมำตรำ 136 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต  จึงได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ว่ำด้วยกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ. 2556” 

  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน วันถัดจำกวันประชุมใหญ่ 

     ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมำยถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 “ประธำนกรรมกำร”  หมำยถึง  ประธำนกรรมกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

 “คณะกรรมกำร”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำล
ภูเก็ต  ซึ่งเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ 

 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง  ผู้จัดกำรหรือผู้ที่ผู้จัดกำรมอบหมำย 

 “สมำชิก”  หมำยถึง  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 “ผู้แทนสมำชิก”  หมำยถึง  สมำชิกสหกรณ์ท่ีได้รับเลือกตั้งจำกสมำชิกและผู้ที่ข้อบังคับ
สหกรณ์ก ำหนดให้เป็นผู้แทนสมำชิกโดยต ำแหน่ง 

  ข้อ 4  จ ำนวนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้วย  
ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกผู้แทนสมำชิก 

  

 ให้ไว้ ณ วันที่ 6  เดือน มิถุนำยน   .พ.ศ. 2556 

 

 

(นำยไพศำล   นำขวัญ) 

            ประธำนอ ำนวยกำร 

           สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2556 

*************************************************** 

   เพ่ือให้กำรพิจำรณำใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ของสหกรณ์ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และควำมมุ่ง
หมำยแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  จึงได้ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ว่ำด้วยกำรใช้ทุน
สำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2543” 

  ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เดือน สิงหำคม 2543 

  ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมำยถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “สมำชิก”  หมำยถึง  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

  “ทุนสำธำรณประโยชน์”  หมำยถึง  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจำกก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีของสหกรณ์ 

  ข้อ 4  ทุนสำธำรณประโยชน์ ให้ใช้จ่ำยในกรณีดังต่อไปนี้ 

  4.1  จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ ได้แก่ 

         4.1.1  เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์กำรศึกษำ  กำรสอน  กำรเรียน  ให้แก่โรงเรียนหรือ
สถำนศึกษำ 

         4.1.2  เป็นทุนในกำรอบรม  กำรสัมมนำ  กำรวิจัยและกำรค้นคว้ำทำงสหกรณ์ 

         4.1.3  เป็นทุนกำรศึกษำแก่สมำชิก 

4.2  จ่ำยเพื่อสำธำรณประโยชน์  ได้แก่  เป็นทุนก่อสร้ำง บูรณะ ซ่อมแซม สถำนที่อันเป็น 

สำธำรณประโยชน์ 

  4.3  จ่ำยเพื่อกำรกุศล  ได้แก่ 

         4.3.1  ช่วยสงเครำะห์ศพสมำชิก 

         4.3.2  เป็นกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย และวำตภัย 

  ข้อ 5  กำรขอทุนสำธำรณประโยชน์  ให้ผู้ที่จะขอทุนสำธำรณประโยชน์เสนอเรื่องรำวต่อสหกรณ์
โดยตรง 
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  ข้อ 6  กำรพิจำรณำให้ทุนสำธำรณประโยชน์  ให้เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้องหรือตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบ 

  ข้อ 7  ใบส ำคัญเกี่ยวกับกำรจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์  ในกำรจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์ทุกรำย  
เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินต้องเรียกใบส ำคัญรับเงินจำกผู้รับเงินทุกรำย  

   เมื่อสหกรณ์จ่ำยเงินไปแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินลงลำยมือชื่อรับผิดชอบในกำรจ่ำยเงินด้วย 
 

  ให้ไว้ ณ วันที่  6   เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2556 

 

 

 

(นำยไพศำล   นำขวัญ) 

            ประธำนอ ำนวยกำร 

           สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน พ.ศ. 2556 

********************************************* 

    เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรตรวจสอบ กำรรับจ่ำยและกำรเก็บรักษำเงิน ตลอดทั้งกำรบันทึก
บัญชีของสหกรณ์ ให้ได้มีกำรปฏิบัติโดยถูกต้อง เรียบร้อย รัดกุม และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงได้ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินไว้ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต ว่ำด้วยกำรรับจ่ำย
และเก็บรักษำเงิน พ.ศ. 2556”  

    ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2556  

    ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

   “สหกรณ์” หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

   “ผู้จัดกำร” หมำยถึง ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

   “รองผู้จัดกำร” หมำยถึง รองผู้ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

   “เลขำนุกำร” หมำยถึง เลขำนุกำรสหกรณ์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

   “รองประธำนกรรมกำร” หมำยถึง รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

    “ประธำนกรรมกำร” หมำยถึง ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

   “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

    ข้อ 4. ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้รับผดิชอบกำรรับ จ่ำยเงิน และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ 

    ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้จัดกำรไม่อยู่ หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเงินของสหกรณ์ได้ ให้รอง
ผู้จัดกำรเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน และในกรณีท่ีผู้ช่วยผู้จัดกำรไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทน 

    ข้อ 6. ให้ผู้จัดกำรหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

    ข้อ 7. วัน เวลำ ท ำกำร รับจ่ำยเงินของสหกรณ์ ให้กระท ำได้เฉพำะในวันที่สหกรณ์เปิดท ำกำร
เท่ำนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.  

    ข้อ 8. วันหยุดท ำกำรของสหกรณ์ให้หยุดท ำกำรปกติในวันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดของ
โรงเรียน 
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    ข้อ 9. เงินที่สหกรณ์รับไว้ทุกกรณีในวันหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกันมีจ ำนวนเกินกว่ำ 50,000.00 บำท 
จะต้องน ำมำฝำกธนำคำรที่สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝำกไว้  

  ข้อ 10.  เงินที่สหกรณ์รับไว้แต่มิอำจน ำฝำกธนำคำรในวันที่รับด้วยเหตุผลใดก็ดีให้ถือว่ำเป็นเงิน
พิเศษคงเหลืออยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร  

    ข้อ 11. ในกรณีที่มีกำรรับเงิน รับช ำระหนี้หรืออ่ืน ๆ ให้ออกใบส ำคัญรับเงินให้แก่ผู้จ่ำยเงินทุก
ครำว โดยลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและผู้รับมอบอ ำนำจไว้ 

    ถ้ำเป็นกำรรับฝำกเงิน ให้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและผู้รับมอบอ ำนำจไว้ในใบน ำฝำกและเก็บไว้เป็น
หลักฐำน 

    ข้อ 12. กำรลงลำยมือชื่อผู้รับเงินตำมข้อ 12 ให้เป็นดังนี้ 

  ในกรณีที่เป็นกำรรับเงินช ำระหนี้หรือเงินอ่ืนใดที่สั่งจ่ำยเป็นเช็คในนำมของสหกรณ์เป็นผู้รับเงิน ให้
ผู้จัดกำรเป็นผู้รับมอบอ ำนำจร่วมกับผู้รับเงิน 

    ข้อ 13. กำรลงลำยมือชื่อตำมข้อ 13 จะลงลำยมือชื่อจริงหรือใช้ตรำยำงประทับได้ แต่กำรรับเงิน
เป็นเงินสดหรือเช็คเงินสด จะใช้ตรำยำงประทับไม่ได้ 

    ข้อ 14. ให้ผู้จัดกำรท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินแต่ละวันให้ประธำน รองประธำน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยทรำบเป็นประจ ำทุก ๆ วัน โดยแยกสรุปตำมประเภทกำรรับฝำก กำรน ำฝำกธนำคำรหรืออย่ำงอ่ืน
ตำมควำมจ ำเป็นตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  

    ข้อ 15. นอกจำกได้รับอนุมัติจำกมติคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน กำรจ่ำยเงินของ
สหกรณ์ทุกกรณีจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์เท่ำนั้น 

    ข้อ 16. กำรจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้จ่ำยโดยเงินสด หรือสั่งจ่ำยโดยเช็ค  

  ข้อ 17. ผู้มีอ ำนำจจ่ำยเงินของสหกรณ์ ให้เป็นไปตำมว่ำด้วยกำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์เป็นผู้ลง
นำมอนุมัติ  และสั่งจ่ำยพร้อมทั้งประทับตรำของสหกรณ์ด้วย 

    ข้อ 18. กำรจ่ำยเงินแต่ละครำว ผู้จัดกำรต้องตรวจสอบและรับรองว่ำรำยกำรต่ำง ๆ ที่ขอเบิกจ่ำย
นั้นถูกต้องและเป็นควำมจริง โดยลงลำยมือชื่อ “รับรองถูกต้อง”  

    ข้อ 19. ห้ำมมิให้จ่ำยเงินนอกไปก่อนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก่อนได้รับอนุมัติจำกผู้รับมอบอ ำนำจตำม
ระเบียบของสหกรณ์  

    ข้อ 20. ผู้จัดกำรต้องตรวจสอบและแน่ใจว่ำได้จ่ำยเงินแก่ผู้รับเงินตัวจริงโดยถูกต้อง หรือให้แก่ผู้ที่
ได้รับมอบอ ำนำจให้รับเงินแทนตำมหลักฐำนของสหกรณ์หรือ ตำมหลักฐำนของทำงรำชกำรหรือค ำสั่งศำล
แล้วแต่กรณี และให้มีกำรลงลำยมือชื่อผู้รับเงินก ำกับไว้ทุกครั้ง 

    ข้อ 21. เมื่อหมดเวลำท ำกำรตำมข้อ 8 ให้ผู้จัดกำรตรวจสอบรำยกำรเงินสดในสมุดเงินสดรับ สมุด
เงินสดจ่ำย และตัวเงินสดในมือ เป็นประจ ำทุก ๆ วัน เมื่อเห็นว่ำถูกต้องดีแล้ว ให้ลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ใน
ฐำนะผู้เก็บรักษำเงิน ทั้งสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่ำยเป็นส ำคัญ 
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    ข้อ 22. ให้ประธำน หรือรองประธำนหรือเลขำนุกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยผลัดเปลี่ยนกันท ำกำร
ตรวจเงินสด ใบส ำคัญรับเงิน ใบส ำคัญจ่ำยเงิน สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่ำย หรือเอกสำรอื่นใดท่ีจ ำเป็นว่ำ
ได้มีกำรบันทึกบัญชี ได้รับอนุมัติและเก็บรักษำไว้โดยถูกต้องตรงกัน 

  ข้อ 23.  ถ้ำมีควำมจ ำเป็นจะต้องเก็บรักษำเงินสดไว้ในมือ ไว้เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์
เก็บรักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 20,000.00 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) เงินสดส่วนที่เกินให้น ำฝำกเข้ำบัญชีใน
ธนำคำรที่สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝำกไว้ ในกรณีที่มิอำจน ำเงินส่วนที่เกินฝำกได้ทันวันนั้น ให้ผู้จัดกำรท ำบันทึก
แจ้งประธำน หรือรองประธำน หรือผู้รับมอบอ ำนำจทรำบ เงินสดให้เก็บรักษำไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ และ
ให้ผู้จัดกำรน ำส่งเข้ำฝำกธนำคำรในวันแรกท่ีเปิดท ำกำร 

    ข้อ 24. ให้สหกรณ์ท ำบัญชีรับจ่ำยเงิน งบทดลอง งบก ำไร ขำดทุน และงบดุล รวมทั้งข้อเสนอ
ทำงกำรเงินโดยสรุป แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน  
 

     ให้ไว้ ณ วันที่  6   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2556 

 

  

             (นำยไพศำล   นำขวัญ) 

                                ประธำนอ ำนวยกำร 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ยืม และกำรท ำลำยเอกสำรของสหกรณ์   พ.ศ. 2556 

************************************************* 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ตได้ก ำหนดระเบียบ
ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ยืม และกำรท ำลำยเอกสำรของสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต  ว่ำด้วยกำรเก็บ
รักษำ ยืม และกำรท ำลำยเอกสำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2556” 

    ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ 6   เดือน  มิถุนำยน พ.ศ. 2556  

    ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

   “สหกรณ์” หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

     “ประธำนกรรมกำร” หมำยถึง ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

   “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

    “ผู้จัดกำร” หมำยถึง ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์อนุบำลภูเก็ต 

   “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์ให้ท ำงำนประจ ำของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
อนุบำลภูเก็ต 

    ข้อ 4. กำรเก็บเอกสำรที่ยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 

    ข้อ 5. กำรเก็บเอกสำรที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบแยกเอกสำรนั้นเป็นเรื่อง เย็บ
เข้ำเล่มหรือเก็บเข้ำแฟ้ม พร้อมทั้งท ำบัญชีหน้ำเรื่องประจ ำแฟ้มเอกสำรใดซึ่งไม่สำมำรถเก็บโดยวิธีดังกล่ำวได้ 
ให้มัดรวมเข้ำด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทั้งท ำบัญชีหน้ำเรื่องประจ ำหมวดหมู่ เสร็จแล้ว
ให้ท ำสำรบำญเรื่องหรือแฟ้มหรือหมวดหมู่ของเอกสำรนั้น ๆ ด้วย เพื่อควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำร
ค้นหำ 

    เมื่อท ำกำรตรวจบัญชีประจ ำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่เก็บเอกสำรรวบรวมเอกสำรที่ท ำกำร
ตรวจบัญชีแล้วนั้นเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  

    ข้อ 6. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องกำรปฏิบัตินั้น ๆ หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก็บรักษำระมัดระวังเอกสำร
ให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยและปลอดภัย ถ้ำช ำรุดเสียหำยต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภำพเดิม หำกสูญหำย
ต้องท ำส ำเนำแทนให้ครบบริบูรณ์เท่ำท่ีจะท ำได้ 
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    ข้อ 7. กำรยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

   (1)  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทรำบว่ำเรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในกำรใด 

   (2)  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐำนกำรยืมให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืม
เอกสำร และให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก็บรวบรวมหลักฐำนกำรยืมเรียงล ำดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพ่ือสะดวกในกำร
ติดต่อทวงถำม 

   (3)  กำรยืมเอกสำรของสหกรณ์ ต้องได้รับอนุญำตจำกประธำนกรรมกำรหรือผู้จัดกำร 

   (4)  ในกรณีที่เอกสำรซึ่งต้องเก็บเป็นควำมลับ ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติเรื่อง
นั้น หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้เก็บอนุญำตให้บุคคลภำยนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขำด เว้นแต่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้องกำรตรวจสอบ หรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดี  

    ข้อ 8. เอกสำรที่จะต้องเก็บรักษำไว้ตลอดไป 

   (1)  เอกสำรกำรจัดตั้งสหกรณ์ 

   (2)  ข้อบังคับ 

   (3)  ทะเบียนสมำชิก 

   (4)  รำยงำนกำรประชุม 

   (5)  บัญชี  

   (6)  รำยงำนประจ ำปี 

   (7)  หลักฐำนกำรตรวจบัญชี 

   (8)  ทะเบียน 

   (9)  ใบสมัคร 

    ข้อ 9.  เอกสำรเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ เงินยืม  ถ้ำผู้สอบบัญชีได้ตรวจและได้แสดงควำมเห็นต่อ         
งบกำรเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บรักษำไว้ ดังนี้ 

   (1)  ค ำขอกู้ หนังสือกู้เงิน ให้เก็บรักษำไว้ 3 ปี นับจำกวันที่สมำชิกได้ช ำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 

   (2)  เอกสำรทำงกำรเงินนอกจำก (1)  ให้เก็บไว้ 10 ปี 

    ข้อ 10. เอกสำรอ่ืน ๆ ให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

    ข้อ 11. ให้ประธำนกรรมกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร แต่งตั้งกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำ 3 คน โดยมีประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง เลขำนุกำรคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร พิจำรณำเอกสำรที่
ขอท ำลำย 

    ข้อ 12. กำรท ำลำยเอกสำร ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดท ำบัญชี
เอกสำรที่ขอท ำลำย เสนอต่อคณะกรรมกำรตำมข้อ 12 พิจำรณำ 
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    ข้อ 13. ให้เสนอรำยงำนบัญชีกำรท ำลำยเอกสำรต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือทรำบ 

    ข้อ 14. บัญชีกำรท ำลำยเอกสำรให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
     

  ให้ไว้  ณ  วันที่  6   เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.2556 

    

 

       

                      (นำยไพศำล    นำขวัญ) 

                   ประธำนอ ำนวยกำร 

                        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต  พ.ศ. 2556 

Bua Chompoo Bank 
******************************************* 

หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส ำนักงำน 

  ข้อ 1.  ชื่อ ประเภทและท่ีตั้งส ำนักงำน 

    ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

    ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

    ที่ตั้งส ำนักงำน    103   ถนนนริศร  ต ำบลตลำดใหญ่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  

    ท้องที่ด ำเนินงำน   จังหวัดภูเก็ต 

    สหกรณ์อำจย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร และ
ให้ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในกำรประชุมใหญ่ครำวต่อไปด้วย 

 ข้อ 2.  ตรำของสหกรณ์   ตรำของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

  ข้อ 3.  วัตถุประสงค์   สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตำมหลักกำรสหกรณ์ด้วยกำรร่วมกันด ำเนิน
ธุรกิจในข้อต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกรู้จักประหยัดและเก็บออม 

(2) เพ่ือให้สมำชิกให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(3) เพ่ือฝึกให้สมำชิกมีควำมซื่อสัตย์รับผิดชอบ  
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            (4) รับฝำกเงินจำกสมำชิก  โดยให้ดอกเบี้ยในอัตรำเดียวกันหรือมำกกว่ำธนำคำรพำณิชย์ 
            (5) ให้บริกำรด้ำนเงินกู้  หรือเงินยืม แก่สมำชิก 

(6) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 

หมวด 3 

ทุน 

  ข้อ 4.  ที่มำของเงินทุน    สหกรณ์อำจหำทุนเพ่ือด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 

  (1) ออกหุ้น 

  (2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก  

  (3) กู้ยืมเงิน และหรือตรำสำรกำรเงินอย่ำงอ่ืน 

  (4) สะสมทุนส ำรองและหรือทุนอ่ืน ๆ  

  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

  ข้อ 5.  กำรออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่เกินจ ำนวน 10 หุ้น มีมูลค่ำหุ้น หุ้นละสิบบำท 

  ข้อ 6.  กำรถือหุ้น   สมำชิกทุกคนต้องช ำระค่ำหุ้น  ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็นสมำชิก ตำมอัตรำส่วน
ของจ ำนวนเงินได้รำยเดือน ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 7.  กำรช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน   กำรช ำระค่ำหุ้นให้ช ำระเป็นเงินสด  โดยช ำระยอดเดียวหรือแบ่ง
ช ำระ   ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร   

  ข้อ 8.  กำรงดช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน   กรณีสมำชิกได้โอนหุ้นให้กับบุคคลเกี่ยวข้อง  สำมำรถโอนหุ้น
โดยไม่ต้องช ำค่ำหุ้น 

   ข้อ 9.  กำรแจ้งยอดจ ำนวนหุ้น    สหกรณ์จะแจ้งยอดจ ำนวนหุ้นที่สมำชิกถือให้สมำชิกแต่ละคน
ทรำบทุกสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 

กำรด ำเนินงำน 

  ข้อ 10.  กำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนตำมข้อบังคับนี้ กำรลง
ลำยมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันกับสหกรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

        (1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนกำรเบิก หรือรับเงินกู้ กำรจ ำนองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จ ำนอง กำรถอนเงินฝำกของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร 
หรือรองประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำรหรือเหรัญญิก หรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหรือผู้จัดกำรหรือผู้
ที่คณะกรรมกำรต ำเนินกำรมอบหมำย รวมสำมคน 

        (2)  กำรรับฝำกเงิน ใบรับเงิน และเอกสำรทั้งปวง นอกจำกที่กล่ำวไว้ใน (1) ข้ำงบนนี้จะต้องลง
ลำยมือชื่อของผู้จัดกำร  และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย  

  อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืม ต้องประทับตรำของสหกรณ์เป็นส ำคัญด้วย 
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 ข้อ 11.  วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมท่ีจ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำนวงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบ 

  ถ้ำท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์มิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง  

  ข้อ 12.  กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน  สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำ
สำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนหรือกำรอ่ืนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเห็นสมควร  

 ข้อ 13.  กำรรับฝำกเงิน   สหกรณ์รับฝำกเงินประเภทออมทรัพย์ ได้ตำมระเบียบที่ได้รับควำม
เห็นชอบ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับฝำก ดอกเบี้ย กำรถอนเงินฝำกและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 14.  กำรให้เงินกู้   สหกรณ์อำจให้กู้เงินแก่  

        (1)  สมำชิกของสหกรณ์ 

          (2)  สหกรณ์อ่ืน  

  กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกนั้น ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตำม
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อก ำหนดต่ำง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวินิจฉัยให้เงินกู้หลักประกันส ำหรับเงินกู้ ล ำดับ
แห่งกำรให้เงินกู้ เงินงวดช ำระหนี้ส ำหรับเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  กำรให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพิจำรณำให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจำกกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกแล้ว ตำมระเบียบของสหกรณ์ได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม 

  สมำชิก หรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจำกสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค ำขอกู้เงินตำมแบบและ
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  ข้อ 15.  ควำมมุ่งหมำยแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้แก่สมำชิกไม่ว่ำประเภทใด ๆ จะให้ได้แก่เฉพำะเพ่ือ
กำรอันจ ำเป็นหรือมีประโยชน์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร  

  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอดส่อง และกวดขันกำรใช้เงินกู้ของสมำชิกให้ตรงตำมควำมมุ่งหมำยที่
ให้เงินกู้นั้น 

  ข้อ 16.  ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อำจให้เงินกู้แก่สมำชิกได้ตำมประเภทดังต่อไปนี้ 

        (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมำชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นรีบด่วนและมีควำม
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

       (2)  เงินยืม  ในกรณีที่สมำชิกเป็นนักเรียน มีควำมประสงค์ขอยืมเงิน เพื่อด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
กำรผลิต  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะให้ยืมเงินโดยไม่คิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้    
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ข้อ  17.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมำชิก   ในอัตรำร้อย
ละ 5 ต่อปี  ส ำหรับเงินยืมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรผลิต ให้ยกเว้นอัตรำดอกเบี้ย หรือ
ปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ  18.  กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้        ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจ
ตรำ 

ควบคุมให้เงินกู้  เงินยืม ทุกรำย  

 ในกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้ถือว่ำเงินยืม  เงินกู้ไม่ว่ำประเภทใด ๆ  เป็นอันถึงก ำหนด
ส่งคืน โดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชักช้ำ 

(1) เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรว่ำผู้กู้น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้ 

เงินกู้นั้น 

(3) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน    

หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดช ำระหนี้แทนผู้กู้ตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน   และไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ ำประกันร้องขอ   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันให้ผู้ค้ ำประกัน
ช ำระเป็นงวดรำยเดือนจนครบจ ำนวนเงินกู้   แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ ำนวนงวดส ำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ  

ข้อ 19.   ควำมผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน    ผู้กู้  หรอืผู้ค้ ำประกันต้องรับผูกพันว่ำ  ถ้ำตน
ประสงค์  จะขอโอนหรือย้ำย  หรือลำออกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  สหกรณ์ทรำบ   และจัดกำรช ำระหนี้สิน
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน   

ข้อ 20.  กำรฝำกหรือกำรลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้
ตำมที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   และตำมที่คณะกรรมกำรสหกรณ์ก ำหนด โดยให้ค ำนึงถึงควำม
มั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมำชิกจะได้รับ 

 ข้อ 21.  กำรเงินของสหกรณ์      กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินของสหกรณ์   ให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้จัดกำร  ทั้งนี้  เป็นไปตำมระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 22.  กำรบัญชีของสหกรณ์     ให้สหกรณ์จัดให้มีกำรท ำบัญชีตำมแบบและรำยกำรที่ 

สหกรณ์ก ำหนด    และเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีไว้ที่ส ำนักงำนสหกรณ์ภำยใน
ระยะเวลำที่สหกรณ์ก ำหนด 

 ให้บันทึกรำยกำรในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น     ส ำหรับเหตุอื่น 

ที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรำยกำรในสมุดบัญชีภำยในสำมวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รำยกำรนั้น    และกำรลงบัญชีต้องมีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
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ให้สหกรณ์จัดท ำงบดุลอย่ำงน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่ำเป็นรอบปีทำงบัญชีของ
สหกรณ์    ซึ่งต้องมีรำยกำรแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กับทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน  ตำมที ่
สหกรณ์ก ำหนด 

วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 31  ธันวำคม  ของทกุปี 

ข้อ 23.   กำรเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนองบดุล   ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำง
บัญชี 

 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วยในครำวที่เสนองบดุล  และให้ส่งส ำเนำรำยงำนประจ ำปีกับงบดุลไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรประชุมใหญ่ 

 อนึ่ง ให้สหกรณ์เก็บรักษำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์เพ่ือให้สมำชิกขอตรวจดูได้โดย
ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 

 ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสำรของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมำชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุด
รำยงำนกำรประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร      เห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งส ำเนำทะเบียนสมำชิก และทะเบียนหุ้นแก่นำยทะเบียนสหกรณ์ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่
วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนสมำชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนำยทะเบียน
สหกรณ์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

 สมำชิกอำจขอตรวจดูเอกสำรดังกล่ำวในวรรคก่อนได้  ณ  ส ำนักงำนของสหกรณ์ในระหว่ำงเวลำ
ท ำงำน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่ำหุ้น  เงินฝำก  หรือเงินกู้ของสมำชิกรำยอื่นไม่ได้  นอกจำก
จะได้รับควำม  ยินยอมเป็นหนังสือของสมำชิกนั้น  และได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรก่อน 

 ข้อ 25.  กำรตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง   ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตำมระเบียบสหกรณ์ก ำหนด  โดยผู้สอบบัญชีซึ่งคณะ
อ ำนวยกำรสหกรณ์เป็นผู้แต่งตั้ง 

 ข้อ 26.  กำรก ำกับดูแลสหกรณ์     ประธำนคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์   ผู้ตรวจกำรสหกรณ์  ผู้สอบ
บัญชี  หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งคณะอ ำนวยกำรสหกรณ์มอบหมำย  มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือ  ให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  คณะกรรมกำรอ่ืน   ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้จัดกำร  เจ้ำหน้ำที่  หรือ       
เชิญสมำชิกของสหกรณ์มำชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์    หรือให้ส่งเอกสำร
เกี่ยวกับ   กำรด ำเนินงำน   หรือรำยงำนกำรประชุมได้   และมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจสอบในส ำนักงำนของ
สหกรณ์ระหว่ำงเวลำท ำงำนของสหกรณ์ได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตำมควำมในวรรคแรกอ ำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำชี้แจงแก่     
ผู้ปฏิบัติกำรตำมสมควร 
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 ข้อ 27.  กำรส่งรำยกำรหรือรำยงำน       ให้สหกรณ์ส่งรำยกำรหรือรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล   ตำมแบบและระยะเวลำที่หน่วยงำนนั้นก ำหนด 

 ข้อ 28.  กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี     เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบ
บัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก ำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของก ำไรสุทธิ   

 ก ำไรสุทธิประจ ำปีที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น    ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 

(2) เป็นทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบ
ของสหกรณ์ 

(3) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(4) เป็นทุนสวัสดิกำร หรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว   ไม่เกิน   
ร้อยละสิบของก ำไรสุทธิตำมระเบียบของสหกรณ์ 

(5) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส ำนักงำนหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงให้แก่สหกรณ์ 

(6) ก ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ำมี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

 ข้อ 29.  ที่มำแห่งทุนส ำรอง      นอกจำกจัดสรรจำกก ำไรสุทธิตำมข้อ  28   แล้ว   บรรดำเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้ำผู้ยกให้มิได้ก ำหนดว่ำให้ใช้เพื่อกำรใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุน
หรือ ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนส ำรองของสหกรณ์ 

 อนึ่ง จ ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำไม่มีกำรเรียกร้องจนพ้นก ำหนดอำยุควำม ก็
ให้   สมทบจ ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส ำรอง 

 ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตำมข้อ  
28 หำกที่ประชุมใหญ่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ ำนวนให้น้อยลงก็ดี   ยอดเงิน
จ ำนวน   ดังกล่ำวให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น 

 ข้อ 30.  สภำพแห่งทุนส ำรอง   ทุนส ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมำชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

 ทุนส ำรองนี้จะถอนจำกบัญชีได้เพ่ือชดเชยกำรขำดทุนอันหำกบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้ำบัญชีทุน
ส ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจำกสหกรณ์เดิม   
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หมวด 5 

สมำชิก 

ข้อ  31.  สมำชิก     สมำชิกสหกรณ์นี้คือ 

(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมำชิกของสหกรณ์  

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับท่ีได้ลงลำยมือชื่อในใบสมัครสมำชิก และได้
ช ำระเงินเปิดบัญชีครบถ้วนแล้ว 

ข้อ  32.  คุณสมบัติของสมำชิก   สมำชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

                    (2) เป็นบุคคลธรรมดำ 

 ก. เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 ข. เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือบุคลำกรในโรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 

 ค. เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 

 ง. มิได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 33.  กำรเข้ำเป็นสมำชิก     ผู้สมัครเป็นสมำชิกตำมข้อบังคับ  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตำม
แบบที่ก ำหนดไว้  

 ข้อ  34.  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ       ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 

 ข้อ  35.  สิทธิหน้ำที่ในฐำนะสมำชิก       ผู้เข้ำเป็นสมำชิกต้องลงลำยมือชื่อของตนในใบสมัคร
สมำชิก     

  สิทธิของสมำชิกมีดังนี้ 

(1) เข้ำร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอควำมคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้ำชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ 

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 

(4) ได้รับบริกำรทำงธุรกิจและทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

หน้ำที่ของสมำชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) เข้ำร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมำย 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กำรที่เข็มแข็ง 

(4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 
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(5) ร่วมมือกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์   พัฒนำสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 ข้อ  36.  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชำติ  และท่ีอยู่  สมำชิกคนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชำติ
และท่ีอยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

  

 ข้อ  37.  กำรขำดจำกสมำชิกภำพ     สมำชิกย่อมขำดจำกสมำชิกภำพเพรำะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1 ตำย 

2 ลำออก 

3 ส ำเร็จกำรศึกษำ 

4 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

5 ต้องค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย 

6 ถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำโดยมีควำมผิด 

7 ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 

ข้อ  38.  กำรลำออกจำกสหกรณ์      สมำชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้หรือผู้ค้ ำประกัน 

อำจลำออกจำกสหกรณ์ได้  โดยแสดงควำมจ ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และเมื่อ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับและอนุญำตแล้ว   จึงให้ถือว่ำ
ออกจำกสหกรณ์ได้ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือ
กรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำ  หำกเห็นว่ำเป็นกำรชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่ำออกจำกสหกรณ์
ตำมควำมในวรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำวถัดไปทรำบด้วย 

 ข้อ  39.  กำรให้ออกจำกสหกรณ์      สมำชิกอำจถูกให้ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดดังต่อไปนี้ 

(1)  ส ำเร็จกำรศึกษำ 

(2)  น ำเงินกู้ไปใช้ผิดควำมมุ่งหมำยที่ให้เงินกู้นั้น 

(3)  จงใจฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์หรือ  
ของที่ประชุม อันเป็นเหตุให้เห็นว่ำไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์    ไม่
ว่ำโดยประกำรใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้สอบสวนพิจำรณำปรำกฏว่ำ  สมำชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้  
และได้ลงมติให้สมำชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมแห่งจ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่
ทั้งหมด      ในขณะนั้นแล้ว   ก็เป็นอันถือว่ำสมำชิกนั้นถูกให้ออกจำกสหกรณ์ 
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หมวด  6 

กำรประชุมใหญ่ 

ข้อ  40.  กำรประชุมใหญ่สำมัญ    ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมำชิกมำประชุมกันเป็นกำรประชุม
ใหญ่สำมัญครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่จัดตั้งสหกรณ์    เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร    และ    
มอบหมำยกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 กำรประชุมใหญ่สำมัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่ง
ร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ  41.  กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ      คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใด
ก็ได้    แต่ถ้ำนำยทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขำดทุนเกิน
กึ่งของ  จ ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช ำระแล้ว   ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญโดยมิชักช้ำ  แต่ไม่เกินสำมสิบวันนับ
แต่วันที่สหกรณ์ทรำบ 

 สมำชิกซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน หรือ      
ผู้แทนสมำชิกซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำของจ ำนวนผู้แทนสมำชิกทั้งหมด    หรือไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน     
ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญเมื่อใดก็ได้  
และให้  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่รับค ำร้องขอ 

 ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสำมัญภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว        
ให้นำยทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้ำหน้ำที่ซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์มอบหมำยมีอ ำนำจเรียกประชุมใหญ่วิสำมัญได้
ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร 

 ข้อ  42.  กำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก     กรณีท่ีสหกรณ์มีสมำชิกเกินกว่ำสองพันคน  ให้กำร   
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมำชิกเท่ำนั้น 

 ข้อ  43.  กำรเลือกตั้งและกำรด ำรงต ำแหน่งผู้แทนสมำชิก 

(1)  สมำชิกเท่ำนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมำชิก 

(2)  กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกครำวหนึ่ง ๆ ให้กระท ำในที่ประชุมกลุ่มก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และให้ประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รำยชื่อ      ผู้แทนสมำชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้ำ 

(3)  ให้ที่ประชุมกลุ่มด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก  โดยอัตรำส่วนจ ำนวนสมำชิกสิบคน
ผู้แทนสมำชิกหนึ่งคน  ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมำชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน  ใน
จ ำนวนนี้ให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมำชิกโดยต ำแหน่ง  โดยให้นับรวมอยู่ในจ ำนวน    
ผู้แทนสมำชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้   

อนึ่ง  จ ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4)  ให้ผู้แทนสมำชิกอยู่ในต ำแหน่งครำวละหนึ่งปีทำงบัญชีของสหกรณ์ ถ้ำยังไม่มีกำร
เลือกตั้ง     ผู้แทนสมำชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมำชิกคนเดิมอยู่ในต ำแหน่งต่อไปพลำงก่อน 
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ข้อ  42.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง     ผู้แทนสมำชิกพ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 

(1)  ลำออก 

(2)  ออกตำมวำระ 

(3)  ขำดจำกสมำชิกภำพ 

(4)  ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ  43.  ต ำแหน่งผู้แทนสมำชิกว่ำงก่อนถึงครำวออกตำมวำระ       ถ้ำผู้แทนสมำชิกพ้นจำก
ต ำแหน่ง    ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ   จนท ำให้จ ำนวนผู้แทนสมำชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสำม
ในสี่ของจ ำนวน    ผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มด ำเนินกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกให้ครบตำม
จ ำนวนที่ว่ำงลง  และให้       ผู้แทนสมำชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำที่ก ำหนดเวลำที่ผู้ซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยู่ได ้

 ข้อ  44.  กำรแจ้งก ำหนดกำรประชุมใหญ่    เมื่อมีกำรประชุมใหญ่ทุกครำว  ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวันเวลำ  สถำนที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด
วัน  แต่ถ้ำกำรประชุมนั้นเป็นกำรด่วน อำจแจ้งล่วงหน้ำได้ตำมสมควร ทั้งนี้ให้ประธำนกรรมกำร หรือรอง
ประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำร   เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือนั้น    

 ข้อ  45.  องค์ประชุมในกำรประชุมใหญ่         กำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมำชิกมำ
ประชุม          ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นกำร
ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิกต้องมีผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้แทนสมำชิก
ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน    จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีเป็นประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก     สมำชิกท่ัวไปสำมำรถเข้ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะ 

ผู้สังเกตกำรณ์ได้    แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ   ทั้งสิ้น 

 ในกำรประชุมใหญ่  สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกจะมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนมำประชุมแทนตนไม่ได้ 

  ข้อ  47.  อ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่      ที่ประชุมใหญ่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกเข้ำใหม่  สมำชิกออกจำกสหกรณ์  กำรเลือกตั้งผู้แทน
สมำชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำก
สหกรณ ์

(2)  พิจำรณำเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ 

(3)  พิจำรณำอนุมัติงบดุล และจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ 

(4)  รับทรำบรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ ของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรและของผู้ตรวจสอบกิจกำร 

(5)  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรด ำเนินกำรหรือกรรรมกำร 

อ่ืน ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจกำร 
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(6)  พิจำรณำก ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อำจกู้ยืมหรือค้ ำประกัน 

(7)  อนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ 

(8)  ก ำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง  และค่ำเบี้ยประชุมของกรรมกำรด ำเนินกำร   กรรมกำรอื่น ๆ 

(9)  รับทรำบเรื่องกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ชุมนุมสหกรณ์    ที่สหกรณ์นี้มีส่วน
ร่วมอยู่ 
 

หมวด 7 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 ข้อ  48.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์    
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรด ำเนินกำรอีกเก้ำคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำก
สมำชิก 

ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งในระหว่ำงกันเองขึ้นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือ   
หลำยคน  เลขำนุกำรคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมกำร  และปิดประกำศให้ทรำบ 
โดยทั่วกัน  ณ  ส ำนักงำนสหกรณ์ 

ห้ำมไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท ำ
โดยทุจริต 

(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจำกรำชกำร  องค์กำร  หน่วยงำนของรัฐ หรือ     
เอกชน   ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรหรือมีค ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมค ำสั่งสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริตต่อ
หน้ำที่ 

(5) สมำชิกซ่ึงผิดนัดกำรช ำระเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลำสองปี   
ทำงบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด   ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร   เว้นแต่กำรผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำ   ของตนเอง 

(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี้ 

 ข้อ  49.  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรด ำเนินกำรแต่ละต ำแหน่ง 

(ก) ประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธำนในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และควบคุม        
กำรประชุมดังกล่ำวให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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(2) ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและอยู่ใน     
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

(3) ลงลำยมือชื่อในเอกสำรต่ำง ๆ  ในนำมสหกรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย  
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ ์

(ข) รองประธำนกรรมกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติกำรในอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรแทนประธำนกรรมกำร เมื่อประธำน
กรรมกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือเมื่อต ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลง 

(2) ปฏิบัติกำรตำมท่ีประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้ 

(3) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย  
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

                 (ค)  เลขำนุกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) จัดท ำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุก
ครั้ง 

(2) ดูแลรักษำเอกสำร และรำยงำนกำรประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดำสมำชิก หรือกรรมกำรด ำเนินกำร   แล้วแต่กรณี 

(4) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย  
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยให้ภำยใต้กฎหมำย  
ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  50.  ก ำหนดวำระอยู่ในต ำแหน่ง     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์มีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง   

 เมื่อครบก ำหนดแล้ว หำกยังไม่มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมกำร   
ด ำเนินกำรชุดเดิมรักษำกำรไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่  แต่ต้องไม่ เกินหนึ่ง
ร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ 

 ในกรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่    อยู่ในต ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก   

 ข้อ  51.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์      เมื่อได้รับอนุญำตให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์มี    อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์จนกว่ำที่
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ประชุมใหญ่สำมัญ   ครั้งแรกภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  จะได้เลือกตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรขึ้น ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมำยกิจกำรทั้งปวงให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

 ข้อ  52.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนิน กิจกำรทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค ำสั่งของสหกรณ์   
กับท้ังในทำงอันจะท ำให้เกิดควำมจ ำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจำรณำในเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกออกจำกสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมำชิก
ปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  ตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค ำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจำรณำในเรื่องกำรรับฝำกเงิน กำรกู้ยืมเงิน กำรให้ เงินกู้ และกำรฝำกหรือลงทุนเงิน    
ของสหกรณ ์

(3) ก ำหนดและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรำยงำนประจ ำปี      
แสดงผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง หรือจ้ำง และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้จัดกำรตลอดจน
ควบคุม  ดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรให้เป็นกำรถูกต้อง 

(7) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนต่ำง ๆ 

(8) ก ำหนดระเบียบต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดำทะเบียน สมุดบัญชีเอกสำรต่ำง ๆ และบรรดำ    
อุปกรณ์ด ำเนินงำนของสหกรณ์ 

(10) พิจำรณำให้สหกรณ์สมัครเข้ำเป็นสมำชิกและออกจำกชุมนุมสหกรณ์  และองค์กำรอื่น 

(11) พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำน   เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ 

(12) พิจำรณำให้ควำมเที่ยงธรรมแก่บรรดำสมำชิก  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป   เพื่อให้กิจกำรของสหกรณ์ด ำเนินไปด้วยดี 

(13) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ควำมเห็นของผู้จัดกำร       
และสมำชิกเก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ 

(14) เชิญสมำชิก หรือบุคคลภำยนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนให้ตำมท่ีเห็นสมควร 

(15) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือด ำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกำรของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมควำม  
หรือมอบข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำชี้ขำด 

(16) พิจำรณำด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
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(17) พิจำรณำมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้แก่ประธำนกรรมกำร รอง
ประธำนกรรมกำร  เลขำนุกำร  เหรัญญิก  ผู้จัดกำรและบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม 

 ข้อ  53.  ควำมรับผิดของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร       ในกรณีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์     
กระท ำกำร  หรืองดเว้นกำรกระท ำกำร  หรือกระท ำกำรโดยประมำทเลินเล่อในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนจนท ำ
ให้    เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมำชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับกำรเงิน  กำร
บัญชี  หรือ  กิจกำร  หรือฐำนะกำรเงินตำมรำยงำนกำรสอบบัญชี   หรือรำยงำนกำรตรวจสอบ  เป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์ 
 

หมวด 8 

คณะกรรมกำรอื่น 

ข้อ  54.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    สถำนศึกษำอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   จ ำนวน
ไม่เกินเจ็ดคน  โดยสรรหำจำกคณะครูในโรงเรียนอนุบำลภูเก็ตเท่ำนั้น  

 ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประชุมกันตำมครำวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีกำรประชุมกันภำคเรียนละ
ครั้งเป็นอย่ำงน้อย   และให้ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือเลขำนุกำรนัดเรียกประชุมได้ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ต้องมีกรรมกำรอ ำนวยกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ  
จ ำนวนกรรมกำรอ ำนวยกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม
ครำวถัดไปทรำบ 

 

ข้อ  55.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย  และตำมกฎหมำย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  
และค ำสั่ง  ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องกำรรับเงิน  กำรจ่ำยเงิน  กำรสะสมเงิน  กำรฝำกหรือกำรเก็บรักษำเงิน     
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมกำรจัดท ำบัญชี และทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น   
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน   
สภำพอันดีและปลอดภัย    และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรปรับปรุง  หรือแก้ไขกำรบริหำรงำนของ
สหกรณ ์

(5) ควบคุมดูแลกำรจัดท ำงบดุล รวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน และรำยงำนประจ ำปีแสดงผล      
กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(6) พิจำรณำกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ 

(7) พิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร    
ด ำเนินกำรพิจำรณำและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ท ำนิติกรรมต่ำง ๆ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร    
มอบหมำย 
  

หมวด 9 

กำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม 

 ข้อ  56. ประธำนในที่ประชุม  ในกำรประชุมใหญ่หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ในที่ประชุม  และถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ให้ประธำนของคณะกรรมกำร
นั้น ๆ  เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมกำร     ไม่อยู่ในที่ประชุม   ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

 ในกำรประชุมกลุ่ม  ให้ประธำนของกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่ม (ถ้ำมี)  เป็นประธำนในที่ประชุม
ตำมล ำดับ     แต่ถ้ำประธำนกลุ่มหรือเลขำนุกำรกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมำชิกซึ่งเข้ำ
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธำนในที่ประชุมเฉพำะกำรประชุมครำวนั้น 

 ข้อ  57. กำรออกเสียง   สมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนออกเสียง
ใน        ที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมำประชุม
และออกเสียง   แทนตนไม่ได้ 

 ถ้ำปัญหำซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพำะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น        
ไม่ได ้

 ข้อ  58.  กำรวินิจฉัยปัญหำ   เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  กำรวินิจฉัยปัญหำต่ำง 
ๆ   ในที่ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนน
เสียงข้ำงมำก  ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด  เว้น
แต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

(1) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  (3)  กำรควบสหกรณ ์

(2) กำรเลิกสหกรณ์   (4)  กำรแยกสหกรณ ์

 ข้อ 59. รำยงำนกำรประชุม   ในกำรประชุมใหญ่  กำรประชุมกลุ่ม  กำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร  หรือกำรประชุมคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้ำประชุมลงลำยมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจำรณำ   วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุม และให้ประธำนในที่ประชุมกับกรรมกำรด ำเนินกำร 
หรือกรรมกำรอ่ืน ๆ   แล้วแต่กรณี   อีกคนหนึ่งที่เข้ำประชุมนั้น ๆ ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
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หมวด 10 

ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 

ข้อ  60.  กำรแต่งตั้งผู้จัดกำร     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต    มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้จัดกำรของสหกรณ์   โดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำม  และต้องท ำหนังสือสัญญำจ้ำงไว้เป็นหลักฐำน 

ในกำรแต่งตั้งต้องให้ผู้จัดกำรรับทรำบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังก ำหนดไว้ เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

 ข้อ  61.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์          สหกรณ์อำจจ้ำงผู้จัดกำรสหกรณ์    โดย
ก ำหนดระยะเวลำหรือไม่ก ำหนดระยะเวลำก็ได้ 

 ข้อ 62. อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำร   ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำร
ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดำกิจกำรประจ ำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกให้เป็นกำรถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้ำเป็น
สมำชิกลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิก  

(2) รับฝำกเงิน จ่ำยคืนเงินฝำก และส่งเสริมกำรรับฝำกเงินของสหกรณ์ 

(3) เป็นธุระในกำรตรวจสอบค ำขอกู้  จ่ำยเงินกู้  จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับเงินกู้  เงินยืม ให้
เป็นไปตำมแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(4) จัดท ำรำยละเอียดของสมำชิกรำยตัวเกี่ยวกับเงินฝำก  และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อม
กับแจ้งให้สมำชิกทรำบเป็นรำยบุคคล 

(5) พิจำรณำแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในระเบียบของ
สหกรณ ์

รวมถึงก ำหนดหน้ำที่และวิธีปฏิบัติงำนของบรรดำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชำและ
รับผิดชอบดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(6) เป็นธุระกวดขันในเรื่องกำรออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส ำคัญโดยครบถ้วน       
รับผิดชอบในกำรรับจ่ำยเงินของสหกรณ์ให้เป็นกำรถูกต้อง  รวบรวมใบส ำคัญและเอกสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรเงินไว้โดยครบถ้วน   และเก็บรักษำเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(7) รับผิดชอบและดูแลในกำรจัดท ำบัญชีและทะเบียนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(8) ติดต่อประสำนงำนกับเลขำนุกำรในกำรนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำร   
ด ำเนินกำร  และประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  

(9) รับผิดชอบจัดท ำงบดุลรวมทั้งบัญชีก ำไรขำดทุน    และรำยงำนประจ ำปีแสดงผลกำร   
ด ำเนินงำนของสหกรณ์เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ   เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(10) จัดท ำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำ 
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(11) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้สอดคล้องกับแผนงำนที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
ใหญ่ 

(12) เข้ำร่วมประชุมและชี้แจงในกำรประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  และ
ประชุมคณะกรรมกำรอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้ำร่วมประชุม 

(13) ปฏิบัติกำรเก่ียวกับงำนสำรบรรณของสหกรณ์ 

(14) รักษำดวงตรำของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตรำดูแลทรัพย์สินต่ำง ๆ  ของสหกรณ์      
ให้อยู่ในสภำพอันดีและปลอดภัย 

(15) เสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(16) เสนอรำยกำรหรือรำยงำนของสหกรณ์ต่อสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 

(17) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์   
มอบหมำย   หรือตำมท่ีควรกระท ำ   เพ่ือให้กิจกำรในหน้ำที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ  63.  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้จัดกำร         ผู้จัดกำรของสหกรณ์ต้องพ้นจำกต ำแหน่งด้วย 

เหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตำย 

(2) ลำออกโดยแสดงควำมจ ำนงท ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(3) ขำดคุณสมบัติตำมระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยสหกรณ์
ก ำหนด 

(4) ส ำเร็จกำรศึกษำ 

(5) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก     หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ำ 

ได้กระท ำกำร  หรือละเว้นกำรกระท ำกำรใด ๆ  อันอำจท ำให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี          
แก่ประชำชน   หรือไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

ข้อ  64.  กำรลำออก    ให้ผู้จัดกำรสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันและให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์พิจำรณำกำรลำออกนั้น   กำรยับยั้งกำรลำออกของผู้จัดกำรสหกรณ์กระท ำได้ไม่เกินหกสิบวัน 

 ข้อ  65.  กำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำร     ถ้ำสหกรณ์ยังมิได้มีกำร
แต่งตั้งผู้จัดกำร   ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ผู้จัดกำรให้กรรมกำรด ำเนินกำรคนใด
คนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 1  ปี 

ข้อ  66.  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร    ถ้ำต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดด ำรงต ำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดกำรไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว  ให้รองผู้จัดกำร  
หรือผู้ช่วย   ผู้จัดกำร  หรือเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอบหมำยเป็นผู้รักษำกำร
แทน 
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 ข้อ  67.  กำรเปลี่ยนผู้จัดกำร       ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนผู้จัดกำร   ให้เป็นหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร    ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบหลักฐำนทำงบัญชีและกำรเงิน   กับบรรดำทรัพย์สิน
และหนี้สิน   ตลอดจน   จัดท ำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทรำบฐำนะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงำน 

 ข้อ  68.  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์       นอกจำกต ำแหน่งผู้จัดกำรแล้ว    สหกรณ์อำจแต่งตั้ง       
เจ้ำหน้ำที่อ่ืน   โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำม  ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติงำนในสหกรณ์   ทั้งนี้   
ตำมระเบียบของสหกรณ์   ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 

หมวด 11 

ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

 ข้อ  69.  ผู้ตรวจสอบกิจกำร   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ผู้มีคุณวุฒิ  
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบัญชี  กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ จ ำนวนหนึ่งคนหรือ
หลำยคน  เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี    

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์เป็น           
ผู้ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้ 

ข้อ  70.  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มีก ำหนดเวลำ
หนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจกำรซึ่งออกไปนั้น อำจได้รับเลือกตั้งซ้ ำ 

 ข้อ  71.  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร       ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบ
กำร      ด ำเนินงำนทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน   
ทั้งปวงของสหกรณ์   เพ่ือทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 
เพ่ือประเมินผลและอำจให้ข้อแนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ทั้งทำง
วิชำกำร  และทำงปฏิบัติในกิจกำรนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบกำรแต่งตั้ งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและ   
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
ของสหกรณ์ 

(5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพ่ือพิจำรณำหำทำงปรับปรุง     
แผนงำน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค ำสั่งต่ำง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจกำรอ่ืน 
ๆ    เพ่ือให้เกิดผลดีแก่กำรด ำเนินกิจกำรของสหกรณ ์
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครำว
ถัดไป แล้วเสนอผลกำรตรวจสอบประจ ำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หำกพบข้อบกพร่องจำกกำรตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรด ำเนินสหกรณ์แก้ไข       
โดยมิชักช้ำ    ผู้ตรวจสอบกิจกำรอำจเสนอแนะแนวทำงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ 72.  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร   หำกผู้ตรวจสอบกิจกำรตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำเสียหำย   อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

 

หมวด  12 

บทเบ็ดเสร็จ 

ข้อ  73.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ         จะกระท ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องก ำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ  และให้แจ้งไปยัง
สมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ 

(2) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์จะเสนอวำระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีกำร
พิจำรณำเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมกำร
ด ำเนินกำรมำประชุมเต็มจ ำนวนของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรด ำเนินกำรที่มำประชุมซึ่งลงลำยมือชื่อเข้ำ
ประชุม     แต่ถ้ำสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกทั้งหมด   
หรอืไม่น้อยกว่ำห้ำสิบคน  ลงลำยมือชื่อท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมใหญ่ไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวันให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ก็ย่อมท ำได้   โดยต้องระบุข้อควำมที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น   
พร้อมด้วยเหตุผล 

(3) กำรพิจำรณำวำระกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  ให้กระท ำได้แต่เฉพำะในกำรประชุมใหญ่      
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิก  หรือของผู้แทนสมำชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่ง
ร้อยคน   แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อควำมใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว  หำกปรำกฏว่ำข้อควำมนั้นขัดกับ
กฎหมำย   หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนำรมณ์แห่งกฎหมำย   คณะอ ำนวยกำร
สหกรณ์อำจแก้ไขข้อควำมนั้น    

(5) ข้อบังคับท่ีบังคับใช้แล้ว   หำกยังไม่ได้ก ำหนดในระเบียบหรือค ำสั่งให้สอดคล้องกันก็ให้
น ำควำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมำบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

ข้อ  74.  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดระเบียบต่ำง 
ๆ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของ
สหกรณ์      รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2556 

(2) ระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้ เงินยืมแก่สมำชิก พ.ศ. 2556 
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(3) ระเบียบว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด ำเนินกำร พ.ศ. 2556 

(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2556 

(5) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน พ.ศ. 2556 

(6) ระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำ ยืม และกำรท ำลำยเอกสำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2556 

 ข้อ  75.  กำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมเสียหำย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหำยโดยประกำรใด  ๆ   ก็ดี   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภำยในก ำหนดอำยุ
ควำม 

 ข้อ  76.  กำรตีควำมในข้อบังคับ     ถ้ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรตีควำมในข้อบังคับ   ให้สหกรณ์เสนอ    
ปัญหำนั้นต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสหกรณ์เพ่ือขอค ำวินิจฉัย    และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัย
นั้น 

ข้อ  77.  ทรัพย์สินของสหกรณ์       กำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมใหญ่ด้วย 

กำรลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้ำงมำกของสมำชิกหรือผู้แทนสมำชิกซึ่งมำประชุม 

ข้อ   78.  กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดกำรช ำระ
บัญชีโดยจ ำหน่ำยทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ำยคืนเงินรับฝำกพร้อมด้วยดอกเบี้ย  และ
ช ำระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรำกฏว่ำมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่ำใดให้โอนให้แก่สถำนศึกษำ 
หรือตำมควำมเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ  79.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก ำหนดข้อควำมเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค ำสั่งหรือค ำแนะน ำและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
สหกรณ์มำใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

 

   

       

                (นำยไพศำล    นำขวัญ) 

  ประธำนอ ำนวยกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนอนุบำลภูเก็ต 
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บทที่ 6  

เอกสำรในกำรด ำเนินงำน 

เอกสำรด ำเนินงำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

-  ใบสมัครสมำชิกสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

-  ใบถอนหุ้นสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

-  แบบส ำรวจควำมต้องกำรสินค้ำ 

-  ทะเบียนสมำชิก 

-  เอกสำรกำรปันผลและเฉลี่ยคืน 

-  ทะเบียนคุมสินค้ำ 

-  ใบสั่งซื้อ 

-  ใบส่งคืนสินค้ำ 

-  ใบสรุปยอดรำยรับประจ ำวัน 

-  ใบส่งเงินสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

-  ใบเบิกเงิน 

-  สมุดรำยวันทั่วไป 

-  สมุดแยกประเภท 

-  สมุดรำยวันรับเงิน 

-  สมุดรำยวันจ่ำยเงิน 

-  ใบส ำคัญเงินสดย่อย 

-  ใบรับฝำกขำยสินค้ำ 

-  ตำรำงลงชื่อปฏิบัติงำน 
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เอกสำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 -  หนังสือขอเปิดบัญชี 

 -  ทะเบียนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

-  ใบฝำกเงิน 

-  ใบถอนเงิน 

-  แบบบันทึกกำรออมเงินของนักเรียน 

-  แบบบันทึกกำรส่งเงินออมของนักเรียน 

-  แบบบันทึกกำรส่งเงินออม 

-  เอกสำรขอปิดบัญชี 

-  หนังสือสัญญำเงินกู้ 

-  หนังสือสัญญำยืมเงิน 
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139 
 

                                                                                                                                       คู่มือสหกรณ์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

 

กิจกรรมและสื่อกำรเรียนรู้ 

เพลงประกอบกำรเรียนรู้ 

เพลง  สหกรณ์ร่วมใจ             
        โดย  ดร. วัฒนำ  มัคคสมัน 

     สหกรณ์  คือ  กำรท ำงำนร่วมกัน 
    เกิดปัญหำพลัน  เรำช่วยกันแก้ไข 
    ร่วมกำย  ร่วมจิต  ร่วมคิด  ร่วมแรงร่วมใจ 
    แก้ปัญหำได้  เพรำะเรำใช้สหกรณ์ 
    ปัญหำแก้ได้  เพรำะเรำใช้สหกรณ์ 
 
 

เพลงหลักกำรสหกรณ์ 
โดย คุณครูสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลำง 

หลักกำรสหกรณ์มี  7  ประกำร 
1.  เป็นสมำชิกโดยสมัครใจ 
2.  ควำมร่วมมือ โดยสมำชิก ท ำตำมหลักประชำธิปไตย 
3.  มีส่วนร่วม ทำงเศรษฐกิจ 
4.  กำรปกครองของตนเอง 
5.  ให้ค ำปรึกษำ ฝึกอบรม 
6.  ควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ 
7.  เอื้ออำทร  ต่อชุมชน 

 

 

เพลง  อย่ำเกียจคร้ำน 

    อย่ำเกียจคร้ำนกำรท ำงำนนะพวกเรำ 
    งำนหนัก  งำนเบำ  เหนื่อยแล้วเรำพักผ่อนก็หำย 
    ไม่ท ำงำน  หลบหลีกงำน  เอำแต่สบำย 
    แก่จนตำย  ขอท ำนำย  ว่ำไม่เจริญ 
     

เพลง  ช่วยกันท ำงำน 

    ช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
    ผลได้นั้นคือ  ควำมส ำเร็จของงำน 
    ทุกคนล้วนสนุกสนำน 
    ช่วยกันท ำงำนนั้นคือ  สหกรณ์ 
 

นิทำนประกอบกำรเรียนรู้ 
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ฝูงนกกระจำบติดข่ำยนำยพรำน 
 มีนกกระจำบฝูงหนึ่งออกหำกินเป็นฝูงใหญ่ผิดกับนกทั่ว ๆ ไป  ที่ต่ำงออกหำกินตำมล ำพัง  วันหนึ่ง
ขณะที่ฝูงนกกระจำบก ำลังเพลิดเพลินกับกำรหำอำหำร  นกท้ังฝูงได้ไปติดข่ำยของนำยพรำนที่ดักไว้  เหล่ำนก
กระจำบพำกันตกใจแตกตื่นบินขึ้งลงหวังที่จะเอำตัวรอด  แต่ก็ไม่มีนกตัวใดสำมำรถหลุดรอดออกมำได้เลย  
ในที่สุดก็พำกันเงียบเศร้ำซึมไปหมด  เจ้ำหัวหน้ำฝูงซึ่งเป็นนกที่มีปัญญำมำกเห็นโอกำสเหมำะก็บอกกับนก
ทั้งหลำยว่ำ  ถ้ำพวกเรำบินขึ้นพร้อม ๆ  กัน  ก็จะสำมำรถเอำตำข่ำยที่คลุมตัวพวกเรำไปคลุมยอดไม้สูง
ข้ำงหน้ำโน้นได้  พวกเรำก็จะหลุดรอดจำกตำข่ำยนี้  เหล่ำนกกระจำบเมื่อได้ฟังดังนั้น  ก็พร้อมใจกันบินขึ้น
ทันทีสำมำรถยกตำข่ำยข้ึนได้  และในที่สุดก็หลุดรอดจำกตำข่ำยไปได้ทั้งหมด  จึงต่ำงรอดตำยกันทั้งฝูง 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
 กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  จึงจะท ำให้สังคมอยู่รอดปลอดภัย 
 

มัดแขนงไม้ 
 ชำยชรำผู้หนึ่งป่วยหนักรู้ตัวว่ำจะต้องตำยแน่  จึงเรียกลูกชำย  4  คน  เข้ำมำพร้อมหน้ำกัน  แล้วจึง
บอกภรรยำของตนให้ไปเอำแขนงไม้มำหนึ่งมัด  แล้วบอกกับลูกคนเล็กว่ำเจ้ำลองหักมัดดูซิ  ลูกคนเล็กรับมัด
แขนงไม้มำหักก็ไม่สำมำรถหักได้  จึงส่งต่อให้บรรดำพ่ี ๆ ลองหัก  แต่ทุกคนก็ไม่สำมำรถหักได้  พ่อจึงบอกให้
แก้เชือกที่มัดออก  แล้วยื่นแขนงไม้ให้แต่ละคนทดลองหักใหม่  ครำวนี้แต่ละคนก็สำมำรถหักแขนงไม้ได้
โดยง่ำย 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
 ควำมสำมัคคีน ำมำซึ่งควำมม่ันคง 
 
 
 

กำหลงฝูง 
  เพรำะควำมไม่พอใจในตัวเอง กำตัวหนึ่งจึงไปเก็บขนของนกยูงท่ีสลัดทิ้งไว้มำปักเเซมใส่ขนของตนจน
เต็มตัว   ด้วยหวังจะมีขนหลำกสีสันสวยงำมอย่ำงนกยูงบ้ำง" ข้ำมีขนงำมกว่ำขนด ำๆ ของพวกเจ้ำข้ำไม่อยู่กับ
พวกเจ้ำดีกว่ำ"    กำรังเกียจพวกพ้องของตนแเล้วออกจำกกลุ่มเข้ำไปปะปนอยู่กับฝูงนกยูง  พวกนกยูงเห็น
กำหลงเข้ำมำก็พำกันรุมจิกตีจนขนนกยูงที่เเซมอยู่ทั่วตัวนั้นหลุดกระจำยไป เหลือเเต่ขนจริงสีด ำสนิท  กำด ำ
ถูกนกยูงขับไล่ออกจำกฝูง ครั้นกลับไปหำพวกของตนก็ไม่มีใครคบค้ำสมำคมด้วย 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
กำรรวมกลุ่มกันต้องมีพ้ืนฐำนมำจำก  เป้ำหมำยเดียวกัน  เป็นเป้ำหมำยที่เป็นไปได้ 
 
 
 
 
 

 
เเกะกับหมำป่ำ 
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 หมำป่ำกล่ำวกับฝูงเเกะว่ำ  "กำรที่เรำต้องเป็นศัตรูคู่อำฆำตกันมำนำนเช่นนี้ก็เพรำะว่ำสุนัขที่เฝ้ำพวก
เจ้ำนั่นเเหละเป็นมือที่สำมคอยเห่ำคอยยุให้เรำสองฝ่ำยต้องเป็นศัตรูกัน ถ้ำไม่มีสุนัขพวกนี้ เรำต่ำงก็คงอยู่
อย่ำงสงบสุข   พวกข้ำไม่ต้องไล่กัดเจ้ำ เเละพวกเจ้ำก็ไม่ต้องคอยหนีข้ำ  เรำมำเป็นมิตรกันดีกว่ำนะ"    หมำ
ป่ำเจรจำหว่ำนล้อมจนพวกฝูงเเกะเห็นดีด้วยโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน ฝูงเเกะก็ตัดสินใจขับไล่พวกสุนัข
เฝ้ำฝูงเเกะไปเสียหมด  หลังจำกนั้นพวกหมำป่ำก็เข้ำไล่จับเเกะกินเป็นอำหำรได้อย่ำงสะดวกสบำย 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
ควรไว้วำงใจคนท่ีเป็นมิตร เพ่ือด ำเนินชีวิตด้วยกัน 
 

คนขี้เหนียวกับทองค ำ 
 ชำยคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวเขำมักจะเอำสมบัติฝังดิน ไว้รอบๆ บ้ำนไม่ยอมน ำมำใช้จ่ำยให้เกิด
ประโยชน์   ต่อมำเขำกลัวว่ำจะไม่ปลอดภัยถ้ำฝังเงินทองไว้หลำยเเห่งเขำจึงขำยสมบัติทั้งหมด เเล้วซื้อทองค ำ
เเท่งหนึ่งมำฝังไว้ที่หลังบ้ำนเเล้วหมั่นไปดูทุกวัน  คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตำมไปดูที่หลังบ้ำน เเล้วก็ขุดเอำ
ทองเเท่งไปเสีย  ชำยขี้เหนียวมำพบหลุมที่ว่ำงเปล่ำในวันต่อมำก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพ่ือนบ้ำนคน
หนึ่ง     เพ่ือนบ้ำนจึงเเนะน ำประชดประชันว่ำ  “ท่ำนก็เอำก้อนอิฐใส่ในหลุมเเล้วคิดว่ำเป็นทองค ำสิเพรำะถึง
อย่ำงไรท่ำนก็ไม่เอำเอำมำใช้อยู่เเล้ว” 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
ของมีค่ำ  ถ้ำไม่น ำมำท ำให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค่ำ ควำมเสียสละย่อมสร้ำงประโยชน์ได้

มำกกว่ำควำมเห็นแก่ตัว 
 

คนตัดไม้กับเทพำรักษ์ 
 คนตัดไม้นั่งร้องไห้อยู่ริมล ำธำรเพรำะท ำขวำนตกลงไป  เทพำรักษ์สงสำรจึงลงไปงมเอำขวำนทองค ำ
มำให้   คนตัดไม้เป็นคนซื่อจึงตอบว่ำขวำนทองนั้นไม่ใช่ของตน ครั้นเทพำรักษ์งมเอำขวำนเงินมำให้เขำก็ไม่รับ   
เทพำรักษ์จึงงมเอำขวำนเหล็กธรรมดำๆ มำให้  คนตัดไม้จึงดีใจบอกว่ำเป็นขวำนของตน   เทพำรักษ์ชื่นชมใน
ควำมซื่อตรงของคนตัดไม้จึงมอบขวำนทองเเละขวำนเงินให้เป็นของขวัญ    คนตัดไม้ดีใจกลับบ้ำนไปเล่ำให้
เพ่ือนฟังเพ่ือนคนนั้นเป็นคนโลภจึงรีบเข้ำป่ำไปตัดไม้เเล้วเเกล้ง ท ำขวำนตกลงไปในล ำธำรเพ่ือให้เทพำรักษ์มำ
ช่วยบ้ำง     เมื่อเทพำรักษ์ปรำกฏกำยมำช่วยงมเอำขวำนทองค ำมำให้ ชำยโลภก็รีบตอบรับว่ำนั่นคือขวำน
ของเขำเทพำรักษ์กริ้วที่ชำยผู้นั้นพูดเท็จเพรำะโลภมำกจึงไม่ยอมให้ขวำนทองค ำเเก่เขำ ปล่อยให้เขำนั่งร้องไห้
เลียดำยขวำนเหล็กตำมล ำพัง 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
 ควำมซื่อย่อมน ำควำมเจริญให้ได้ดีกว่ำควำมโลภ  กำรอยู่รวมกันต้องมีควำมซื่อสัตย์  จึงจะน ำสู่
ควำมส ำเร็จ 
 
 
 
 
 
ต้นโอ๊กผู้ย่ิงใหญ่ 
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 ในเย็นวันหนึ่ง  มีพำยุใหญ่พัดกระหน่ ำจนต้นอ้อนั้นพำกันระเนนเอนลู่ ไปตำมกระเเสลม   ต้นโอ๊ก
ใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงถำมต้นอ้อว่ำ   "ไฉนเจ้ำจึงไม่ยืนนิ่งต้ำนเเรงลมเล่ำ"ต้นอ้อตอบอย่ำงถ่อมตนว่ำ    "ข้ำนั้น
เป็นต้นไม้เล็กๆ ไม่มีเเรงก ำลังมำกเช่นท่ำน ลมพัดไปทำงไหนก็ต้องเอนไปทำงนั้น"      ต้นโอ๊กได้ฟังก็หัวเรำะ
ดังลั่นอย่ำงภำคภูมิใจในควำมยิ่งใหญ่ ของตนเเต่ทว่ำคืนนั้น พำยุยังคงโหมกระหน่ ำรุนเเรงจนต้นโอ๊กหักโค่น
ลง เหลือเเต่ต้นอ้อที่ยังมีชีวิตอยู่ เเละเมื่อพำยุสงบลงต้นอ้อก็หยัดยืนตรงได้อีกครั้ง 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
 กำรอ่อนน้อมถ่อมตนท ำให้ผู้คนรัก  และปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 
 
ลูกชำวนำกับมรดก 
 เมื่อผู้เป็นพ่อตำยเเล้ว  ลูกชำวนำทั้งสองก็ชวนกันไปขุดหำ สมบัติในสวนองุ่นเพรำะพ่อได้สั่งเสียไว้
ก่อนตำยว่ำ  ทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่ในสวนองุ่น    "น้องไปขุดตรงนั้นนะ พ่ีจะขุดตรงนี้"  ลูกชำวนำช่วยกันขุด
ดินตำมท่ีต่ำงๆไปจนทั่วสวนก็ยังไม่พบ สมบัติที่คิดว่ำพ่อจะฝังไว้  เเต่สวนองุ่นที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้นก็
กลับยิ่งเจริญงอกงำม ดีจนลูกชำวนำสองพ่ีน้องสำมำรถขำยองุ่นจนได้เงินทองมำกมำย  ทั้งสองจึงเพ่ิง
ตระหนักได้ว่ำทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดก  นั้นที่เเท้คือสิ่งใด 
 

สรุปกำรเรียนรู้ 
  ควำมขยันพำกเพียรสำมำรถก่อให้เกิดทรัพย์ 
 

หนูหนีน้ ำ 
 มีหนูหนุ่มสำวคู่หนึ่งอำศัยอยู่ในท่อระบำยน้ ำ  เมื่อฤดูฝนมำถึง   ฝนตกจั๊กจั้กน้ ำในท่อก็ท่วมสูงขึ้น  
สูงขึ้น  หนูทั้งสองก็ตะเกียกตะกำยหนีน้ ำขึ้นจำกท่อ  วิ่งฝ่ำฝนตรงไปยังใต้ถุนบ้ำนหลังใหญ่  ซึ่งมีหนูมำกมำย
นับได้เป็นร้อย  ดูชุลมุนวุ่นวำยต่ำงหนีมำหลบฝน  หลบภัยจำกน้ ำซึ่งจะท่วมสูงขึ้น  สูงขึ้นทุกที  มีหนูเฒ่ำตัว
หนึ่งเอ่ยขึ้นว่ำ  ถ้ำพวกเรำมัวแต่นั่งรออยู่อยู่อย่ำงนี้เห็นท่ำน้ ำต้องท่วมพวกเรำตำยหมดแน่  ๆ  เรำต้องช่วยกัน
ท ำงำนเพ่ือป้องกันภัยจำกน้ ำท่วม  โดยฝ่ำยชำยที่แข็งแรงให้ช่วยกันขนดิน  หิน  ทรำย  ท ำเขื่อนกั้นน้ ำ  ฝ่ำย
หญิงให้ดูแลหนูเล็ก  และหนูชรำคอยส่งเสบียงอำหำรให้ฝ่ำยชำย  ลุงใหญ่เป็นหั วหน้ำและให้หนุ่ม ๆ อีกตัว
ช่วยลุงใหญ่คิดวำงแผนป้องกันน้ ำท่วม  ลุงใหญ่จึงปรึกษำวำงแผนกับหนูหนุ่มแล้วแบ่งงำนทันที  โดยให้หนู
อ้วนดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป  แล้วแบ่งหนูฝ่ำยชำยออกเป็น  4  หน่วย 
  หน่วยที่  1 สร้ำงเข่ือนก่อก ำแพงก้ันน้ ำ 
  หน่วยที่  2 วิดน้ ำ  คอยดักน้ ำที่ไหลซึมเข้ำมำ 
  หน่วยที่  3 เป็นยำม  คอยดูแมวที่อำจย่องเข้ำมำ 
  หน่วยที่  4 เป็นกองตรวจ  คอยตรวจรอบก ำแพงกั้นน้ ำ  ถ้ำพบจุดน้ ำทะลักเข้ำมำให้
รำยงำนทันที   
  หนูหนุ่ม  หนูแก่  ต่ำงรับงำนแข็งขัน  ถ้ำเรำช่วยกันมีหวังรอดแน่  แล้วต่ำงรีบไปท ำหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยทันที  และในที่สุดหนูทั้งหมดก็รอดปลอดภัยจำกน้ ำท่วม  บัดนี้หนูหนุ่มและหนูสำวได้
กลำยเป็นพ่อหนูและแม่หนู  มีลูกหนูตัวเล็ก ๆ  และหนูทุกตัวก็อยู่กันอย่ำงมีควำมสุขสืบไป 
 

 
 
สรุปกำรเรียนรู้ 
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  เปรียบเสมือนโครงสร้ำงสหกรณ์  วิธีแบ่งงำน  แบ่งหน้ำที่กันท ำในสหกร ณ์  โดย
เปรียบเทียบได้ดังนี้ 
  บรรดำหนูต่ำง ๆ ที่หลบภัยน้ ำท่วมใต้ถุนบ้ำนเปรียบเหมือนสมำชิกที่มำรวมกัน 
  มำร่วมกันประชุมปรึกษำตำมที่หนูเฒ่ำแนะ  เปรียบเหมือนกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  ลุงใหญ่เป็นหัวหน้ำและให้หนูหนุ่มช่วยลุงใหญ่  เปรียบเหมือนคณะกรรมกำรของสหกรณ์  
โดยมีลุงใหญ่เป็นประธำนคณะกรรมกำร 
  หนูอ้วนดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป  เปรียบเหมือนผู้จัดกำรสหกรณ์ 
  มอบหมำยให้ฝ่ำยชำยออกไปท ำหน้ำที่ต่ำง  ๆ  4  หน่วย  เปรียบเหมือนพนักงำนสหกรณ์ใน
ฝ่ำยต่ำง ๆ เช่น  ฝ่ำยออมทรัพย์  ฝ่ำยร้ำนค้ำ  ฝ่ำยเกษตร  และฝ่ำยกำรศึกษำและสวัสดิกำร 
 

เกมประกอบกำรเรียนรู้ 
ชื่อเกม  นับสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับค ำว่ำ  “ สหกรณ์ ”  และวัดควำมรู้เรื่องสหกรณ์ของนักเรียนก่อน

สอนเป็นเกมน ำเข้ำสู่บทเรียน  โดยครูบอกนักเรียนในชั้นให้นั่งเป็นวงกลมและชั่วโมงนี้
นักเรียนจะเรียนเรื่องสหกรณ์  แต่ก่อนอ่ืนขอให้นักเรียนนับเรียงตัวกันไป  1 2 3 4 5 6 ......  
ตำมแต่ครูจะชี้ให้ 

กติกำ 1.  ขำนนับมำถึงนักเรียนคนใด  หำกเป็นเลข  5  ,  10  ,  15  ,  20....ให้นักเรียนชูมือแล้ว
พูดค ำว่ำ  “  สหกรณ์  ”   นักเรียนคนถัดไปจึงนับเลขต่อ  ตัวอย่ำงคือ  1  ,  2  ,  3  ,  4  
สหกรณ์  6  ,  7  ,  8   ,  9  สหกรณ์  11  ,  12  ,  13  ,  14  สหกรณ์..... 

 2.  กำรนับต้องรวดเร็ว  โดยในครั้งแรกครูอำจให้นักเรียนทดลองนับก่อน 
วิธีเล่น ให้นักเรียนนับเรียงกันไปเรื่อย  ๆ  ใครผิดออกมำหน้ำชั้น  แล้วเริ่มนับ  1  ใหม่ตำมแต่ครูจะ

แตะตัวนักเรียนคนใด  โดยนับเรียงไปทำงขวำมือเมื่อได้นักเรียนที่นับผิดประมำณ  5  คน  
ให้นักเรียนเขียนค ำว่ำสหกรณ์บนกระดำนด ำและอธิบำยควำมหมำยให้เพ่ือน ๆ  ฟังทีละคน  
จบแล้วให้เพ่ือนนักเรียนลงมติกันว่ำนักเรียนคนใดเขียนสวยที่สุด  นักเรียนคนใดอธิบำย
ควำมหมำยค ำว่ำสหกรณ์ได้ดีที่สุด  แล้วปรบมือชมเชย 

สรุปกำรเรียนรู้ กำรมีสมำธิและกำรรู้จักรับฟังผู้อื่น 
 
ชื่อเกม  อุ้มเจ้ำอ้วน 
วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนรู้ว่ำกำรร่วมกันท ำงำน  ดีกว่ำต่ำงคนต่ำงท ำ  และมีงำนหลำยอย่ำงที่ท ำโดยล ำพัง 
                     ไม่ได ้
อุปกรณ์            เก้ำอ้ี 
กติกำ  1.  ครูขอให้นักเรียนที่อ้วนที่สุดออกมำนั่งเก้ำอ้ีหน้ำชั้น 

2. ครูขออำสำสมัครออกมำ  4  คน  ให้แต่ละคนลองอุ้มเจ้ำอ้วนพร้อมทั้งเก้ำอ้ี  (จะไม่มี
ใครอุ้มข้ึนมำได้) 

3. ให้อำสำสมัคร  2  คน  ช่วยกันอุ้มเจ้ำอ้วนพร้อมเก้ำอ้ี  อุ้มเคลื่อนที่มำได้บ้ำงแต่
ทุลักทุเล 

4. ให้อำสำสมัครทั้ง  4  คน  ช่วยกันอุ้มเจ้ำอ้วนพร้อมเก้ำอ้ี  โดยให้จับมุมขำเก้ำอ้ีคนละ
มุมจะอุ้มเจ้ำอ้วนเคลื่อนไป – มำได้โดยง่ำย 
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สรุปกำรเรียนรู้  กำรรวมกันท ำงำนท ำให้เกิดพลังโดยให้ข้อคิดนักเรียนว่ำ 
  งำนหนัก ท ำให้เป็นงำนเบำ 
  งำนยำก  ท ำให้เป็นงำนง่ำย 
  งำนช้ำ  ท ำให้เป็นงำนเร็ว 
  งำนน่ำเบื่อ ท ำให้เป็นสนุก 
  งำนบำงงำนท ำคนเดียวอำจไม่เสร็จ 
  แต่ถ้ำรวมกันกระท ำจะมีแรงมำกจะท ำให้งำนนั้นส ำเร็จได้ง่ำย 
  เพรำะแต่ละคนเอำแรงเอำพลังงำนของตนมำรวมกัน 
  ซึ่งกำรรวมกันเป็นสหกรณ์ จ ำเป็นต้องรวมแรงกำยกัน 
  งำนอะไรบ้ำงที่นักเรียนจะรวมกันท ำได้ในโรงเรียน 
  เมื่อโตขึ้นจะรวมกันท ำอะไรได้บ้ำง 
 
ชื่อเกม  ผ้ำขำวม้ำ / กระป๋องนม 
วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนรู้ว่ำกำรรวมกันคิด  ดีกว่ำต่ำงคนต่ำงคิด 
อุปกรณ์  กระป๋องนม  หรือผ้ำขำวม้ำ 
กติกำ  1.  ครูบอกให้นักเรียนทุกคน  แข่งขันกันเขียนประโยชน์ของกระป๋องนม  หรือผ้ำขำวม้ำให้ 
   ได้มำกท่ีสุดในเวลำ  2  นำที  นักเรียนคนใดเขียนได้มำกที่สุดชนะ 

2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละ 6 – 8   คน  ให้เลือกประธำน  1  คน  
เลขำนุกำร  1  คน  จำกนั้นครูบอกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิด  และแข่งขันกันบอกประโยชน์
ของผ้ำขำวม้ำหรือกระป๋องนมในเวลำ  2  นำที  โดยเลขำนุกำรท ำหน้ำที่จดกลุ่มใดได้มำก
ที่สุดเป็นกลุ่มผู้ชนะ 

สรุปกำรเรียนรู้  กำรท ำงำนที่ต่ำงคนต่ำงคิด  ต่ำงคนต่ำงเขียน  จึงบอกประโยชน์ได้น้อยกว่ำรวมกลุ่มกันคิด   
ตำมข้อคิดดังนี้ 
  คิดโดยล ำพังบอกประโยชน์ได้น้อย 
  แต่ถ้ำรวมกันคิดจะท ำให้เกิดแง่มุมในกำรคิดกว้ำงขวำง 
  เพรำะแต่ละคนเอำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มำแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน 
  มีอะไรบ้ำงที่นักเรียนจะร่วมกันคิด 
  เมื่อโตขึ้นจะร่วมกันคิดอะไรได้บ้ำง 
  กำรรวมเป็นสหกรณ์  จ ำเป็นต้องร่วมกันคิด 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อเกม           คอนเสิร์ตรวมพลัง  
วัตถุประสงค์      เพ่ือเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน 
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อุปกรณ์            เนื้อเพลง  1  เพลง   
กติกำ              พิมพ์เนื้อเพลงใส่กระดำษแล้วตัดออกเป็นท่อน  ๆ  เท่ำกับกลุ่มท่ีแบ่งแล้วแจกเนื้อเพลงให้ 
                     ตำมกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร้องเพลงทีละกลุ่ม  เชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน โดยท ำท่ำทำง  
                     ประกอบกำรร้องด้วย 
สรุปกำรเรียนรู้    กำรท ำงำนร่วมกันต้องสอดคล้องกันในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่มงำนจึงจะส ำเร็จ 
 

ชื่อเกม  หำค ำในเอกสำร 
วัตถุประสงค์      กำรแบ่งงำน  ควำมซื่อสัตย์ 
อุปกรณ์           หนังสือ  
กติกำ    แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน แต่ละกลุ่มมีหนังสือ  2 เล่ม ผู้น ำสั่งให้หำค ำในหนังสือจ ำนวนกี่ 
     ค ำตำมแต่ก ำหนด กลุ่มท่ีหำได้ให้แสดงสัญลักษณ์  จำกนั้นปิดหนังสือแล้วท ำกำรตรวจสอบ 
สรุปกำรเรียนรู้   กำรแบ่งกันท ำงำนท ำให้เสร็จเร็ว และกำรท ำงำนร่วมกันต้องมีควำมซื่อสัตย์ 
 

ชื่อเกม  ไปด้วยกัน 
วัตถุประสงค์     รู้จักปรับตัวเข้ำหำกันในกำรท ำงำนร่วมกัน  
อุปกรณ์           ลูกบอล  หรือลูกวอลเล่ย์บอล   
กติกำ.   แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม  แจกลูกบอลให้ บอกให้ทุกคนในกลุ่มห้ำมใช้มือสัมผัสลูกบอล ให้ใช้ 
    หลังสัมผัสได้เท่ำนั้นจำกนั้นให้กลุ่มเดินไปถึงจุดที่ก ำหนด กลุ่มใดถึงก่อนโดยบอลไม่ 
                    ตกพ้ืนชนะ 
สรุปกำรเรียนรู้  ในกำรท ำงำนร่วมกัน จะต้องมีกำรปรับตัวเข้ำหำกันเพ่ือให้งำนส ำเร็จ 
 

ชื่อเกม   ห่วงสำมัคคี     
วัตถุประสงค์       เรียนรู้อุปสรรคในกำรอยู่ด้วยกัน   
อุปกรณ์ - 
กติกำ               แบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มยืนคล้องแขนกันเป็นวงกลมแล้วหันหลังเข้ำวง เมื่อได้ยินสัญญำณให้ 

           แต่ละกลุ่มนั่งกับพ้ืน เมื่อได้ยินสัญญำณให้แต่ละกลุ่ม ลุกขึ้นยืน  โดยแขนยังคงคล้อง   กัน  
           กำรแข่งขันกันว่ำกลุ่มไหนสำมำรถท ำได้เร็วและพร้อมเพรียงกันที่สุด 

 สรุปกำรเรียนรู้   คนหมู่มำกย่อมมีอุปสรรคในกำรท ำงำนร่วมกัน  
 
ชื่อเกม   สร้ำงบ้ำน        
วัตถุประสงค์     เรียนรู้ขั้นตอนกำรท ำงำนกลุ่ม  
อุปกรณ์           กระดำษหนังสือพิมพ์  กำว  กรรไกร  ปำกกำเมจิ 
 กติกำ             แบ่งกลุ่ม แจกอุปกรณ์ ให้ผู้เล่นสร้ำงบ้ำนตำมควำมนึกคิดโดยให้แข็งแรง  เสร็จแล้วให้แต่ละ 
    กลุ่มบอกขั้นตอนกำรท ำงำนและท ำผลงำนปล่อยลงพ้ืน ของกลุ่มใดสวยงำมและไม่พังได้รับ 
    คะแนนเต็ม 
สรุปกำรเรียนรู้   ขั้นตอนกำรท ำงำนร่วมกัน คือช่วยกันคิดวำงแผน  กำรแบ่งควำมรับผิดชอบ กำรช่วยกันท ำ  
                     กำรตรวจสอบ  
 
 


