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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
พ.ศ. 2545
*******************************
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2544 แห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2545
ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนข้อบังคับฉบับเดิม ซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับฉบับนี้ตาม
ความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด พ.ศ. 2545
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับ
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ทมี่ ีอยู่ ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้ใช้บงั คับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
คําจํากัดความแห่งข้อบังคับนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“ข้อบังคับ”
หมายความว่า
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า
รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความว่า
สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“ผู้แทนสมาชิก”
หมายความว่า
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์”
หมายความว่า
ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบตั ิงานประจําในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุ ขทัย
จํากัด ตามระเบียบที่กําหนด
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
****************************************
หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 118/2 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 4 ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ท้องที่ดําเนินงาน จังหวัดสุโขทัย
สหกรณ์อ าจย้ ายที่ ตั้งสํ านัก งานได้ต ามที่ คณะกรรมการดํา เนิน การพิจารณาเห็น สมควร โดยแจ้งให้น ายทะเบี ยนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดําเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตาม
สมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามข้อกําหนดอันสมควร
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น หรือของสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ
(13) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมปรับปรุงกิจการ
สหกรณ์
(ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553)
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(17) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้
รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าชื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ขายหรือจําหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดําเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ด้วย
(18) ดําเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวดที่ 3
ทุน
ข้อ 3 ที่มาของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและหรือทุนอืน่ ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
หุ้น
ข้อ 4 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของ
จํานวนเงินได้รายเดือน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
สมาชิกสมทบให้ถือหุ้นตามความสมัครใจ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหุ้น
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
บํานาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 41 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
อนึ่งสมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 6 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
ในการชําระค่าหุ้น สมาชิกจะนําค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ไม่ครบค่าหุ้นที่ตนถือ
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อัน
ทําให้ไม่สามารถชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้
สมาชิกนั้นมิต้องชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7 การลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า
100,000.- บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ 8 การแจ้งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
(ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
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ข้อ 9 ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสําหรับหุ้นหนึ่งหรือหลายหุ้นที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกนั้นๆ ถ้าใบหุ้นของสมาชิกคนใด
สูญหายหรือชํารุด และสมาชิกนั้นประสงค์ให้สหกรณ์ออกใบหุ้นให้ใหม่ก็ให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์นั้น เมื่อรับค่าหุ้นคืน ต้องเวนคืนใบหุ้นของสมาชิกนั้น ให้แก่สหกรณ์ทั้งสิ้น
การออกใบหุ้น การจํานํา การโอนและการเปลี่ยนแปลงหุ้นให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หมวดที่ 4
การดําเนินงาน
ข้อ 10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นพิเศษตาม
ข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ไม่น้อยกว่าสามคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้ จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการและ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้อง
ประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ข้อ 11 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าํ ประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่
จําเป็น และสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม
สําหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 12 การกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธี
อื่นใดสําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงาน หรือการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปีตาม ข้อ 11
การรับฝากเงิน
ข้อ 13 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ
สหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 14 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และระเบียบของ
สหกรณ์ ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวด
ชําระหนี้สําหรับเงินกู้และข้อกําหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามข้อกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่
สมาชิกแล้ว สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคําขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่
กําหนดไว้
(ข้อ 10 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553)
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ข้อ 15 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 16 ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้ตามประเภทและจํากัดดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ต่างๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ
หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจํานวนเกินกว่าจํากัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้)
คณะกรรมการดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(4) เงินกู้กรณีพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับใช้จ่ายอันเพื่อการอันจําเป็น หรือมีประโยชน์ต่างๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลัก
ประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่
ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดัง
ว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถชําระหนี้นนั้ โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้
ค้ําประกันร้องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ําประกันชําระเป็นงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผู้กู้ ได้ทําหนังสือกู้ให้
ไว้ต่อสหกรณ์กไ็ ด้
ข้อ 19 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือ
ลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (3)จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนีส้ ินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่ในกรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 46)
การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ์
ข้อ 20 การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกได้รับ
การเงินและการบัญชีสหกรณ์
ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์
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การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของทุกปีให้สหกรณ์จัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสําเนารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิก ขอ
ตรวจดูได้
กําไรสุทธิประจําปี
ข้อ 23 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปแล้ว
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรเป็นเงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน
กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะ เวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใดด้วย จํานวนเงินปัน
ผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้นต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปันผล ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกได้ชําระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิก
ที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ทุนสํารอง
ข้อ 24 ที่มาแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองนั้นนอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 23 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มี
ผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มไิ ด้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้สมทบเงินจํานวนนั้น
เป็นทุนสํารอง

(ข้อ 23 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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ข้อ 25 สภาพแห่งทุนสํารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้
ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสํารองจะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้
จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ
ข้อ 26 ทะเบียนและบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นและทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม
และบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สํานักงานสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียน
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการก่อน
ข้อ 27 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและผู้ที่สนใจอาจขอตรวจดูได้ โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 28 การตรวจสอบบัญชี การบัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 29 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของ สหกรณ์ให้
ทราบตามความประสงค์
ข้อ 30 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล
ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกําหนด
หมวดที่ 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข้อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์คอื
(1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวน
ที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดสุโขทัย หรือ
ข.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจําจังหวัดสุโขทัย หรือ
ค.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย หรือ
ง.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สุโขทัย หรือ
จ.เป็นสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัด
สุโขทัย หรือ
ฉ.เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสหกรณ์นี้ หรือ
ช.เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้า
เป็นสมาชิกตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นต้นคนหนึ่งรับรอง แต่
ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง ส่วนในใบสมัครของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําในสหกรณ์ ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการรับรอง และสมาชิกตามข้อ 32 [(3)จ] ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้
รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็น
การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนํา
เรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 34 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร

(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2547 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2548)
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553)
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555)
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559)
(ข้อ 33 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
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ข้อ 35 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
(3) เป็นผู้บรรลุนติ ิภาวะ
(4) เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
(5) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
ข้อ 36 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ โดยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนเป็น
ผู้รับรอง
ข้อ 37 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่ง
ร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 38 การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก กับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชําระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ได้รับบริการทางธุรกิจ
- ซื้อหุ้น
- เงินฝาก
- เงินกู้
(2) ได้รับบริการทางวิชาการ
หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 39 การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้าย โอนหรือเข้ามาสังกัดในหน่วยงานใหม่และมี
คุณสมบัติตามข้อ 32 (3) ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม่ ให้ยื่นความจํานงเป็นหนังสือขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด ให้สหกรณ์ดําเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป
ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553)
(ข้อ 36 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
(ข้อ 37 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
(ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550)
(ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558)

10

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตน
มีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ
ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนดในข้อ 47 วรรคแรก และข้อ 48
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 43 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย
ข้อ 44 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อ 35
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้
ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต
หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนและพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิก
ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออก
จากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
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ข้อ 45 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ข้อ 46 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 47 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ
42(1),(2),(3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน ปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการ รับฝากเงินใน
ข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 32(3)
โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ
42 (5) , (6)นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอใช้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี
โดยขอรับเงินปันผลในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามข้อกําหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 48 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินดังกล่าวในข้อ 47 นั้น สหกรณ์มีอํานาจ
หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 49 การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้นําความตามข้อบังคับข้อ 40 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ข้อ
41 เรื่องการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ข้อ 42 เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 43 เรื่องการลาออกจากสหกรณ์ ข้อ 44 เรื่องการให้
ออกจากสหกรณ์ ข้อ 45 เรื่องการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข้อ 47 เรื่องการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ และข้อ 48 เรื่องการหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 50 ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียง
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ
หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 51 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยปีละครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
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ข้อ 52 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระ
แล้วคณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมี
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอเพื่อการใดการ
หนึ่งต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 53 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 54 การเลือกผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้ประธานเครือข่าย ประธานชมรม หัวหน้าหน่วยงาน กระทําก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครั้ง และให้แจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชกั ช้า
(3) ให้สมาชิกเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าว ตั้งแต่กึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกในสหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็
ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน
(5) การดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และตามหลักการที่ที่
ประชุมใหญ่กําหนด
ข้อ 55 การพ้นจากตําแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อทีป่ ระชุมกลุม่ ซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุม่ ที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 56 ตําแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จน
ทําให้จํานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจํานวนที่ว่างลงและให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 57 การแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่อง
ที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้า
ได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย

(ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559)
(ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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ข้อ 58 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
แต่แสดงความคิดเห็นได้
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 59 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่
การประชุมใหญ่วิสามัญทีส่ มาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะเป็น
องค์ประชุมตามที่กล่าวก็ให้งดประชุม
ข้อ 60 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(2) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผู้ตรวจสอบกิจการ
(4) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์
(5) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์
(6) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนินการและรายงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
(7) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(8) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
(10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์
(11) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์
(12) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ หรือองค์การอื่นที่สหกรณ์
นี้เป็นสมาชิก และหรือถือหุ้นอยู่
(13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําให้คณะกรรมการดําเนินการนําไปพิจารณาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(ข้อ 58 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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หมวดที่ 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 61 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสิบห้าคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วนําเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ให้คณะกรรม
ดําเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน อาจให้มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะ
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ โดยให้กําหนดจํานวนกรรมการตามสัดส่วนของสมาชิกแต่ละ
สังกัดตามความเหมาะสม
ให้สหกรณ์สรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 62 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการดําเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น หรือทํา
หน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และหรือผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์
ข้อ 63 อํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ์
(ข้อ 61 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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ข้อ 64 วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปีทางบัญชีแล้วและได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีคราวถัดไป กรรมการ
ดําเนินการให้ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข้าดํารงตําแหน่งแทนให้ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในปี
ต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และให้นําความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
เมื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหน่งครบวาระที่กําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการดําเนินการแทน ก็ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนเดิมคงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนใหม่ ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือเป็นวาระพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 65 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามที่กล่าวในวรรคสอง
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
สหกรณ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง
ข้อ 66 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้
(5) จงใจเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือบางคน
(8) มิได้ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัดสุโขทัย
ข้อ 67 ตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระเว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 66 (7) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ประชุมดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตําแหน่งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
ข้อ 68 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณีที่เป็น
การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอื่นของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 69 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการ
ทําการแทนก็ได้
ในการดําเนินกิจการวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ของ
คณะกรรมการดําเนินการและมติของที่ประชุมใหญ่ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้ปฏิบัติการต่างกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ์
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุลและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนออัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น
คณะทํางานที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์
(6) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และเสนออัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
(15) อาจเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ โดยให้ทีประชุมใหญ่
ลงมติให้ความเห็นชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(17) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจําปีเพื่อที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ
(18) กระทําการอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับ
หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การนั้นกําหนดไว้
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(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 70 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ้ากรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ หรือ
กระทําโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อ
บกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอํานวยการ
ข้อ 71 คณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการจํานวนไม่เกินห้าคนเป็น
คณะกรรมการอํานวยการ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการอํานวยการ อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานกรรมการอํานวยการหรือผู้ที่ประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
อํานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 72 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันปลอดภัย และพร้อมที่
จะนํามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงินและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(8) ดําเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 73 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จํานวน ไม่เกินห้าคนเป็น
คณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการเงินกู้หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุมข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 74 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้
รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข้อ 75 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวนไม่เกินห้าคน
เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพั นธ์ ให้ อยู่ใ นตําแหน่งได้เท่ าที่กํา หนดเวลาของคณะกรรมการดํ าเนิ นการซึ่งตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น
อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นัด
เรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ข้อ 76 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอํานาจและ
หน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักและวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินงานมาแล้ว
(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การประกอบ
อาชีพตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและนอกประเทศเพื่อนําตัวอย่างที่ดีมา
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการสวัสดิการ
ข้อ 77 คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน
เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสวัสดิการ ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการสวัสดิการนั้น
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ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้
ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการสวัสดิการ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 78 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับ
ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มติ และคําสั่งของคณะกรรมการ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด เพื่อนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(2) กําหนดระเบียบทั่วไป ในการจัดสวัสดิการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด เพื่อนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดและ
อํานวยการจัดสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 79 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมอื่นใด ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้นําความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม
การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 80 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน กรรมการอื่น ออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
แล้วแต่กรณีได้คนละหนึ่งเสียง และจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้และที่ประชุมอาจเชิญผู้
นั้นออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้
ข้อ 81 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 82 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมกรรมการอื่นๆ นั้น
ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุม
กับเลขานุการ และกรรมการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมในการประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
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หมวดที่ 8
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 83 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการ สหกรณ์ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และ
คณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ในข้อ 85 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง
การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ การให้ออกจากตําแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 84 การดํารงตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์ โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนด
ระยะเวลาก็ได้
ข้อ 85 อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดา
กิจการประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและส่งเสริมการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
(5) จัดทํารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
เฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบ
รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสําคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการ
อื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุ
กรรมการ คณะทํางาน เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นมิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 86 การพ้นจากตําแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
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(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทําการ หรือละเว้นการกระทําการ
ใดๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 87 การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของ
ผู้จัดการสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 88 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง และแต่งตั้งผู้จัดการ
หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 89 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือ
เมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 90 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ
อันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 91 เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติ
งานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ข้อ 92 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ
และความสามารถ และเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 93 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง จํานวน 5 คน เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ให้สมาชิกเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน
ให้สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 คน ในวันสรรหาทั่วไป ตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด และให้นําเสนอรายชื่อผู้ที่
ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง

(ข้อ 93 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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ข้อ 94 การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
การพ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป็ น เหตุ ผ ลยื่ น ต่ อ ประธานคณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การหรื อ ยื่ น ต่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ออกจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด
ข้อ 95 อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ
และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลั กฐานและความถู กต้ องของการดํ า เนิ นธุ รกิ จแต่ ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อ ประเมิ นผลและอาจให้
ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ
มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่
การดําเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
ข้อ 95/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี
รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ ป ระชุ ม หรื อ คํ า สั่ ง ของสหกรณ์ จ นก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส มาชิ ก และสหกรณ์ อ ย่ า งร้ า ยแรง ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไ ข และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าว ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแก้ไขและผลการ
ติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

(ข้อ 94 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
(ข้อ 95 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561)
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หมวดที่ 9
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 96 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
(7) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ ระเบียบตาม (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก (1)
และ (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 97 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสียหายด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 96 (3) แต่มิได้รับชําระตามที่เรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายุ
ความ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการ หรือสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้
โดยสหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดําเนินการคดีดังกล่าว รวมทั้งการแก้คดีดังกล่าวทั้งหมด
ข้อ 98 การตีความในข้อบังคับ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําแนะนํา และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 99 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์ การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้น จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับ
หนังสือแจ้งนัดประชุม
ข้อ 100 การจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จแล้ว ปรากฏว่า
สหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
(3) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิก
สหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 23 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือ
ด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ข้อ 101 ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคับนี้แล้ว ให้สหกรณ์จัดให้
มีผู้แทนสมาชิกตามข้อ 54 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป
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ข้อ 102 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นําบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตลอดจนคําสั่งและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 103 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2544 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2545
ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน
แล้ว
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