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ข�อบังคับ 

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 
พ.ศ. 2545 

******************************* 
ท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2544  แห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด เมื่อวันอาทิตย�ท่ี  27  มกราคม  พ.ศ. 2545 

ได1ลงมติให1เปลี่ยนใช1ข1อบังคับฉบับน้ีแทนข1อบังคับฉบับเดิม   ซ่ึงเป8นอันยกเลิกท้ังสิ้นตั้งแต�วันท่ีได1รับจดทะเบียนข1อบังคับฉบับน้ีตาม
ความในมาตรา 44 แห�งพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542 

ข1อบังคับน้ีเรียกว�า ข1อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสโุขทัย จํากัด พ.ศ. 2545 
ข1อบังคับน้ีให1ใช1บังคับตั้งแต� วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ�รับจดทะเบียนข1อบังคับ 
ให1ยกเลิกข1อบังคับสหกรณ�ท่ีมีอยู�  ก�อนข1อบังคับสหกรณ�ฉบับน้ีใช1บังคับ นับแต�วันท่ีข1อบังคับสหกรณ�ฉบับน้ีมีผลบังคับใช1 
คําจํากัดความแห�งข1อบังคับน้ี 
“สหกรณ�”   หมายความว�า  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสโุขทัย จํากัด 
“ข1อบังคับ”   หมายความว�า  ข1อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�ครสูุโขทัย จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายความว�า  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครสูุโขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว�า  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครสูุโขทัย จํากัด 
“รองประธานกรรมการ”  หมายความว�า  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสโุขทัย จํากัด 
“กรรมการ”   หมายความว�า  กรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสโุขทัย จํากัด 
“สมาชิก”   หมายความว�า  สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครสูุโขทัย จํากัด 
“สมาชิกสมทบ”   หมายความว�า  สมาชิกสมทบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 
“ผู1แทนสมาชิก”   หมายความว�า  ผู1แทนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 
“เจ1าหน1าท่ีสหกรณ�”  หมายความว�า  ผู1ท่ีสหกรณ�จ1างไว1ปฏิบัติงานประจําในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสโุขทัย 

จํากัด ตามระเบียบท่ีกําหนด 



2 

ข�อบังคับ 
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 

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

หมวดท่ี 1 
ชื่อ ประเภท และท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ข�อ 1 ชื่อ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 
            ชื่อ  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 

ประเภท  สหกรณ�ออมทรัพย� 
            ท่ีต้ังสํานักงานใหญ1 เลขท่ี 118/2 ถนนจรดวิถีถ�อง หมู�ท่ี 4  ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ท่ีต้ังสํานักงานสาขา เลขท่ี 126/1 ถนนจรดวิถีถ�อง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
ท�องท่ีดําเนินงาน  จังหวัดสุโขทัย 

         สหกรณ�อาจย1ายท่ีตั้งสํานักงานได1ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ1งให1นายทะเบียนสหกรณ�       
กรมส�งเสริมสหกรณ�และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบ  และให1ดําเนินการแก1ไขเพ่ิมเติมข1อบังคับในการประชุมใหญ�คราวต�อไปด1วย 

 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค� 

ข�อ 2 วัตถุประสงค�   สหกรณ�น้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร�วมกันดําเนินธุรกิจเพ่ือ
ประโยชน�ด1วยกัน ในข1อต�อไปน้ี 
 (1) ส�งเสริมให1สมาชิกออมทรัพย� โดยช�วยให1สามารถสงวนส�วนแห�งรายได1ของตนไว1ในทางอันมั่นคงและได1รับประโยชน�ตาม
สมควร 

(2) ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน และช�วยตัวเองในหมู�สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ�อ่ืน 
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค� 
(5) จัดให1มีเงินกู1สําหรับสมาชิกตามข1อกําหนดอันสมควร 
(6) ให1สหกรณ�อ่ืนกู1ยืมเงิน 
(7) ซ้ือหุ1นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือให1ความช�วยเหลือทางการเงินแก�สหกรณ� 
(8) ซ้ือหุ1นหรือหุ1นกู1ของชุมนุมสหกรณ� 

 (9) ซ้ือหุ1นของสหกรณ�อ่ืน  หรือของสถาบันการเงินซ่ึงประกอบธุรกิจอันทําให1เกิดความสะดวก  หรือส�งเสริมความเจริญแก�
กิจการของสหกรณ� 

(10) ซ้ือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
(11) ดําเนินการให1กู1ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ให1การสงเคราะห�ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัวท่ีต1องภัยพิบัติเก่ียวกับอาชีพ 
(13) ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ�ออมทรัพย�เพ่ือประโยชน�ของสมาชิก 
(14) ออกตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงิน 
(15) ซ้ือตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงิน  

 (16) ร�วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ�และสหกรณ�อ่ืน เพ่ือส�งเสริมปรับปรุงกิจการ
สหกรณ� 
 
(ข�อ 1 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตย�ท่ี 17 มกราคม 2553) 
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(17) กระทําการต�างๆ  ตามท่ีอนุญาตไว1ในกฎหมายว�าด1วยสหกรณ�  เพ่ือให1เป8นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีกล�าวข1างต1น  ท้ังน้ี  
รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง ซ้ือ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช�าหรือให1เช�า เช�าซ้ือหรือให1เช�าช้ือ จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา  ขายหรือจําหน�ายซ่ึงทรัพย�สิน ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ  หรือเน่ืองในการจัดให1สําเร็จตามวัตถุประสงค�
ด1วย 

(18) ดําเนินกิจการอย�างอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเน่ืองในการจัดให1สําเร็จตามวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
 

หมวดท่ี  3 
ทุน 

ข�อ 3 ท่ีมาของเงินทุน  สหกรณ�อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ได1ดังต�อไปน้ี 
(1) ออกหุ1น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ�อ่ืน 
(3) กู1ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช1เงินและหรือตราสารการเงินอย�างอ่ืน 
(4) สะสมทุนสาํรองและหรือทุนอ่ืนๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย�สินท่ีมีผู1ยกให1 

 

หุ�น 
ข�อ 4 การออกหุ�น   สหกรณ�ออกหุ1นได1โดยไม�จํากัดจํานวน มีมูลค�าหุ1นละสิบบาท 

 ข�อ 5 การถือหุ�น   สมาชิกทุกคนต1องถือหุ1นและชําระค�าหุ1นเป8นรายเดือนตัง้แต�เดือนแรกท่ีเข1าเป8นสมาชิก ตามอัตราส�วนของ
จํานวนเงินได1รายเดือน ตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� 
 สมาชิกสมทบให1ถือหุ1นตามความสมัครใจ  แต�ต1องไม�น1อยกว�าหน่ึงร1อยหุ1น 
 เงินได1รายเดือนตามวรรคหน่ึง หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ1างประจํา ซ่ึงสมาชิกได1รับจากหน�วยงานต1นสังกัด และหมายถึง
บํานาญ ตามกฎหมายว�าด1วยบําเหน็จ บํานาญ ซ่ึงสมาชิกได1รับจากทางราชการด1วย 
 ถ1าสมาชิกประสงค�จะถือหุ1นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว�าอัตราท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ�หรือจะขอซ้ือหุ1นเพ่ิมข้ึนอีก
เมื่อใดก็ย�อมทําได1 โดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
 สมาชิกจะโอนหุ1นซ่ึงตนถือให1ผู1อ่ืนไม�ได1 นอกจากท่ีกล�าวไว1ในข1อ  41 และจะถอนคืนหุ1นในระหว�างท่ีตนเป8นสมาชิกอยู�ก็ไม�ได1 
อน่ึงสมาชิกคนหน่ึงๆ  จะถือหุ1นในสหกรณ�เกินกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ1นท้ังหมดของสหกรณ�ไม�ได1 

ข�อ 6 การชําระค1าหุ�นรายเดือน การชําระเงินค�าหุ1นรายเดือนน้ัน    ให1ชําระโดยวิธีหักจากเงินได1รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ�ายเงินได1รายเดือนประจําเดือนน้ันๆ ทุกเดือน 

ในการชําระค�าหุ1น สมาชิกจะนําค�าหุ1นหักกลบลบหน้ีกับสหกรณ�ไม�ได1 และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม�เกินจํานวนเงินค�าหุ1นท่ี
ยังส�งใช1ไม�ครบค�าหุ1นท่ีตนถือ 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม�สิ้นสุดลง สหกรณ�ไม�ต1องส�งเงินค�าหุ1นของสมาชิกเพ่ือชําระหน้ีให1แก�เจ1าหน้ี 
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป8นหนังสือ  และคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณาเห็นว�าสมาชิกน้ันตกอยู�ในพฤติการณ�อัน

ทําให1ไม�สามารถชําระเงินค�าหุ1นรายเดือนได1   โดยมิใช�เกิดข้ึนด1วยเจตนาอันไม�สุจริตของตน   คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให1
สมาชิกน้ันมิต1องชําระเงินค�าหุ1นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได1 

ข�อ 7 การลดส1งเงินค1าหุ�นรายเดือน สมาชิกท่ีได1ชําระเงินค�าหุ1นไม�น1อยกว�า 180 เดือน  หรือเป8นจํานวนเงินไม�น1อยกว�า  
100,000.- บาท และไม�มีหน้ีสินกับสหกรณ� จะลดส�งเงินค�าหุ1นรายเดือนก็ได1 โดยแจ1งความจํานงเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ข�อ 8 การแจ�งยอดจํานวนหุ�น  สหกรณ�จะแจ1งยอดจํานวนหุ1นท่ีสมาชิกถือ   ให1สมาชิกแต�ละคนทราบทุกสิ้นป�ทางบัญชี 
 

(ข�อ 5 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
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ข�อ 9 ใบหุ�น สหกรณ�จะออกใบหุ1นสําหรับหุ1นหน่ึงหรือหลายหุ1นท่ีสมาชิกถือมอบให1สมาชิกน้ันๆ ถ1าใบหุ1นของสมาชิกคนใด
สูญหายหรือชํารุด และสมาชิกน้ันประสงค�ให1สหกรณ�ออกใบหุ1นให1ใหม�ก็ให1ยื่นคําร1องเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 

ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ�น้ัน เมื่อรับค�าหุ1นคืน ต1องเวนคืนใบหุ1นของสมาชิกน้ัน ให1แก�สหกรณ�ท้ังสิ้น 
การออกใบหุ1น การจํานํา การโอนและการเปลี่ยนแปลงหุ1นให1เป8นไปตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� 
 

หมวดท่ี 4 
การดําเนินงาน 

 ข�อ 10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ�   การลงลายมือช่ือเพ่ือให1มีผลผูกพันสหกรณ� เว1นแต�จะกําหนดไว1เป8นพิเศษตาม
ข1อบังคับน้ีให1ปฏิบัติดังน้ี 
      (1) หนังสือกู1ยืมซ่ึงสหกรณ�เป8นผู1กู1ยืม   ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู1 การจํานองซ่ึงสหกรณ�เป8นผู1จํานอง การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ�และในนิติกรรมอ่ืนๆ   จะต1องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการท่ีได1รับมอบหมาย หรือผู1จัดการ หรือผู1ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ไม�น1อยกว�าสามคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง นอกจากท่ีกล�าวไว1ใน (1) ข1างบนน้ี จะต1องลงลายมือช่ือของผู1จัดการและ
หรือผู1ท่ีได1รับมอบหมาย 
  อน่ึง ในหนังสือกู1ยืมซ่ึงสหกรณ�เป8นผู1กู1ยืม ใบสั่งจ�ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงินของสหกรณ�น้ัน ต1อง
ประทับตราของสหกรณ�เป8นสําคัญด1วย 
 

วงเงินกู�ยืมหรือการคํ้าประกัน 
ข�อ 11 วงเงินกู�ยืมหรือการคํ้าประกัน ท่ีประชุมใหญ�อาจกําหนดวงเงินกู1ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับป�หน่ึงๆ ไว1ตามท่ี

จําเป8น และสมควรแก�การดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังว�าน้ีต1องได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 
ถ1าท่ีประชุมใหญ�ยังมไิด1กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ�ยังมิได1ให1ความเห็นชอบวงเงินกู1ยืมสําหรับป�ใด  ก็ให1ใช1วงเงินกู1ยืม

สําหรับป�ก�อนไปพลาง 
ข�อ 12 การกู�ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน  สหกรณ�อาจกู1ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช1เงิน  หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธี 

อ่ืนใดสําหรับใช1เป8นทุนดําเนินงาน หรือการอ่ืนใดตามวัตถุประสงค�ได1 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังน้ี จะต1องอยู�
ภายในวงเงินกู1ยืมหรือการคํ้าประกันประจําป�ตาม ข1อ 11  
 

การรับฝากเงิน 
ข�อ 13 การรับฝากเงิน สหกรณ�อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย� หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ 

สหกรณ�อ่ืนได1ตามระเบียบท่ีได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ� 
ข1อกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝาก และอ่ืนๆ ให1เป8นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ� 
ให1สหกรณ�ดํารงสินทรัพย�สภาพคล�องตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ข�อ 14 การให�เงินกู� เงินกู1น้ันอาจให1ได1แก� 
(1) สมาชิกของสหกรณ� 
(2) สหกรณ�อ่ืน 
การให1เงินกู1แก�สมาชิกน้ัน  ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให1เงินกู1ได1ตามข1อบังคับน้ีและระเบียบของ

สหกรณ� ข1อกําหนดต�างๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ�การพิจารณาวินิจฉัยให1เงินกู1 หลักประกันสําหรับเงินกู1 ลําดับแห�งการให1เงินกู1 เงินงวด
ชําระหน้ีสําหรับเงินกู1และข1อกําหนดอ่ืนๆ ว�าด1วยการให1เงินกู1แก�สมาชิกน้ันให1เป8นไปตามข1อกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� 

การให1เงินกู1แก�สหกรณ�อ่ืนน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให1กู1ได1ต�อเมื่อสหกรณ�มีเงินทุนเหลือจากการให1เงินกู1แก�
สมาชิกแล1ว สมาชิกหรือสหกรณ�อ่ืนซ่ึงประสงค�จะขอกู1เงินจากสหกรณ�น้ี ต1องเสนอคําขอกู1เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ�ท่ี
กําหนดไว1 
(ข�อ 10 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตย�ท่ี 17 มกราคม 2553) 



5 

ข�อ 15 ความมุ1งหมายแห1งเงินกู� เงินกู1ซ่ึงให1สมาชิกไม�ว�าประเภทใดๆ   จะให1ได1แต�เฉพาะเพ่ือการอันจําเป8นหรือมีประโยชน�
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให1คณะกรรมการดําเนินการสอดส�องและกวดขันการใช1เงินกู1ของสมาชิก ให1ตรงตามความมุ�งหมายท่ีให1เงินกู1น้ัน 
ข�อ 16 ประเภทและจํากัดแห1งเงินกู� สหกรณ�อาจให1เงินกู1แก�สมาชิก ได1ตามประเภทและจํากัดดังต�อไปน้ี 

 (1) เงินกู1เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป8นรีบด�วนและมีความประสงค�ขอกู1เงินคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให1เงินกู1เพ่ือเหตุน้ันได1ตามระเบียบของสหกรณ� 
 (2) เงินกู1สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค�ขอกู1เงินสําหรับใช1จ�ายเงินเพ่ือการอันจําเป8น   หรือมีประโยชน�ต�างๆ         
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให1เงินกู1สามัญแก�สมาชิกน้ันได1ตามระเบียบของสหกรณ� 
 (3) เงินกู1พิเศษ เมื่อสหกรณ�มีฐานะการเงินก1าวหน1าพอท่ีจะช�วยเหลือให1เงินกู1  เพ่ือส�งเสริมความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ            
หรือก�อประโยชน�งอกเงยแก�สมาชิกได1 โดยจํานวนเกินกว�าจํากัดท่ีสมาชิกน้ันอาจได1รับเงินกู1สามัญ  (ตามท่ีกล�าวใน (2) ข1างบนน้ี)  
คณะกรรมการดําเนินการอาจให1เงินกู1พิเศษแก�สมาชิกได1ตามท่ีเห็นสมควร    โดยผู1ขอกู1ต1องระบุความมุ�งหมายแต�ละอย�างของเงินกู1
ประเภทน้ี ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ และต1องมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� 
 (4) เงินกู1กรณีพิเศษ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค�ขอกู1เงินสําหรับใช1จ�ายอันเพ่ือการอันจําเป8น     หรือมีประโยชน�ต�างๆ      
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให1เงินกู1แก�สมาชิกน้ันได1ตามระเบียบของสหกรณ� 

ข�อ 17 ดอกเบ้ียเงินกู�   ให1สหกรณ�เรียกดอกเบ้ียเงินกู1ทุกประเภทที่ให1แก�สมาชิกในอัตราตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� 
ข�อ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู� ให1คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให1เงินกู1ทุกรายมีหลัก 

ประกันตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู1รายใดเกิดบกพร�อง   
ผู1กู1จะต1องจัดการแก1ไขให1คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดในกรณีอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี ให1ถือว�าเงินกู1ไม�
ว�าประเภทใดๆ  เป8นอันถึงกําหนดส�งคืนโดยสิ้นเชิงพร1อมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักต1องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให1ไว1  และให1
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช1า 

(1) เมื่อสมาชิกผู1กู1ออกจากสหกรณ�ไม�ว�าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู1กู1นําเงินกู1ไปใช1ผิดความมุ�งหมายท่ีให1เงินกู1น้ัน 

 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู1รายใดเกิดบกพร�อง และผู1กู1มิได1จัดการแก1ไขให1คืนดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เมื่อค1างส�งเงินงวดชําระหน้ี ไม�ว�าต1นเงินหรือดอกเบ้ียติดต�อกันเป8นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ีดัง
ว�าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู1รายหน่ึงๆ 

ในกรณีท่ีผู1ค้ําประกันจะต1องรับผิดชําระหน้ีแทนผู1กู1ตามท่ีกล�าวในวรรคก�อนและไม�สามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได1   เมื่อผู1
คํ้าประกันร1องขอคณะกรรมการดาํเนินการอาจผ�อนผันให1ผู1ค้ําประกันชําระเป8นงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามท่ีผู1กู1 ได1ทําหนังสือกู1ให1
ไว1ต�อสหกรณ�ก็ได1 

ข�อ 19 ความผูกพันของผู�กู�และผู�คํ้าประกัน  ผู1กู1หรือผู1ค้ําประกันต1องรับผูกพันว�า   ถ1าตนประสงค�จะขอโอน หรือย1าย  หรือ
ลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข1อ 32 (3)จะต1องแจ1งเป8นหนังสือให1สหกรณ�ทราบและจัดการชําระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู�ต�อสหกรณ�
ให1เสร็จสิ้นเสียก�อน (เว1นแต�ในกรณีท่ียังคงเป8นสมาชิกอยู�ตามข1อ 46) 
 

การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ� 
ข�อ 20 การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ�     เงินของสหกรณ�น้ันสหกรณ�อาจฝากหรือลงทุนได1ตามท่ีกําหนดไว1ใน

วัตถุประสงค�ของสหกรณ� ภายใต1กฎหมายว�าด1วยสหกรณ� โดยให1คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน�สูงสุดท่ีสหกรณ�หรือสมาชิกได1รับ 
 

การเงินและการบัญชสีหกรณ� 
ข�อ 21 การเงินของสหกรณ�  การรับจ�ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ� ให1อยู�ในความรับผิดชอบของผู1จัดการ ท้ังน้ี เป8นไป

ตามระเบียบของสหกรณ� 
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การบัญชีของสหกรณ� ให1สหกรณ�จัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ�ให1สิ้นสุด ณ วันท่ี 
31  ธันวาคม ของทุกป� 

เมื่อสิ้นป�ทางบัญชีของทุกป�ให1สหกรณ�จัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กําหนด 
ข�อ 22 การเสนองบดุลต1อท่ีประชุมใหญ1  ให1คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผู1สอบบัญชีได1ตรวจสอบและรับรอง

แล1วต�อท่ีประชุมใหญ�    เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหน่ึงร1อยห1าสิบวันนับแต�วันสิ้นป�ทางบัญชี 
การเสนองบดุล ให1คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�ต�อท่ีประชุมใหญ�ด1วย 
ให1สหกรณ�ส�งสําเนางบดุลท่ีเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�น้ันไปยังสมาชิกทุกคน และให1เปTดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ�ก�อนวัน

ประชุมใหญ�ไม�น1อยกว�าเจ็ดวัน 
ให1สหกรณ�ส�งสําเนารายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ�ภายในสามสิบ

วัน นับแต�วันท่ีมีการประชุมใหญ�  
อน่ึง ให1เก็บรักษารายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�กับงบดุลไว1ท่ีสํานักงานของสหกรณ� เพ่ือให1สมาชิก ขอ

ตรวจดูได1 
 

กําไรสุทธิประจําป9 
ข�อ 23 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป9    เมื่อสิ้นป�ทางบัญชีและได1ปTดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยท่ัวไปแล1ว  

ปรากฏว�าสหกรณ�มีกําไรสุทธิให1ท่ีประชุมใหญ�จัดสรรเป8นเงินสํารองไม�น1อยกว�าร1อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป8นค�าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ�แห�งประเทศไทยในอัตราร1อยละหน่ึงของกําไรสุทธิ แต�ไม�เกินสามหมื่นบาทถ1วน 

กําไรสุทธิประจําป�ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหน่ึง ท่ีประชุมใหญ�อาจจะจัดสรรได1ดังต�อไปน้ี 
(1) เป8นเงินปUนผลตามหุ1นท่ีชําระแล1วให1แก�สมาชิกแต�ละคนในอัตราไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให1ตามส�วน

แห�งระยะ เวลา อน่ึง ถ1าสหกรณ�ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผลตาม (4)    ออกจ�ายเป8นเงินปUนผลสําหรับป�ใดด1วย  จํานวนเงินปUน
ผลท้ังสิ้นท่ีจ�ายสําหรับป�น้ันต1องไม�เกินอัตราดังกล�าวด1วย    

ในการคํานวณเงินปUนผลตามหุ1น ให1ถือว�าหุ1นท่ีสมาชิกได1ชําระต�อสหกรณ�ภายในวันท่ีห1าของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปUนผล ตั้งแต�เดือนน้ัน  ส�วนหุ1นท่ีสมาชิกชําระต�อสหกรณ�หลังวันท่ีห1าของเดือนสหกรณ�จะคิดเงินปUนผลให1ตั้งแต�เดือนถัดไป 
 (2) เป8นเงินเฉลี่ยคืนให1แก�สมาชิกตามส�วนจํานวนรวมแห�งดอกเบ้ียเงินกู1 ซ่ึงสมาชิกได1ชําระแก�สหกรณ�ในระหว�างป� แต�สมาชิก
ท่ีผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ีไม�ว�าต1นเงินหรือดอกเบ้ียในป�ใดมิให1ได1รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�น้ัน 

(3) เป8นเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ1าหน1าท่ีและลูกจ1างของสหกรณ�ไม�เกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิ 
 (4) เป8นทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผล   ไม�เกินร1อยละสองแห�งทุนเรือนหุ1นของสหกรณ�ตามท่ีมีอยู�ในวันสิ้นป�น้ัน  ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปUนผลน้ีจะถอนได1โดยมติแห�งท่ีประชุมใหญ�  เพ่ือจ�ายเป8นเงินปUนผลตามหุ1นตาม (1) 

(5) เป8นทุนสาธารณประโยชน�ไม�เกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ� 
 (6) เป8นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไม�เกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ� 

(7) เป8นทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร1างความมั่นคงให1แก�สหกรณ� 
 

ทุนสํารอง 
ข�อ 24 ท่ีมาแห1งทุนสํารอง  ทุนสํารองน้ันนอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข1อ 23 แล1วบรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย�สินท่ีมี

ผู1ยกให1แก�สหกรณ� ถ1าผู1ยกให1มไิด1ระบุว�าให1ใช1เพ่ือการใดโดยเฉพาะ ก็ให1สมทบเป8นทุนสาํรองท้ังสิ้น 
อน่ึง จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ�พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม ถ1าไม�มีการเรียกร1องจนพ1นกําหนดอายุความก็ให1สมทบเงินจํานวนน้ัน

เป8นทุนสํารอง 
 
 

(ข�อ 23 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี 20 มกราคม 2561) 
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ข�อ 25 สภาพแห1งทุนสํารอง   ทุนสํารองย�อมเป8นของสหกรณ�โดยส�วนรวม   สมาชิกจะแบ�งปUนกันไม�ได1 หรือจะเรียกร1องแม1
ส�วนใดส�วนหน่ึงก็ไม�ได1 

ทุนสํารองจะถอนได1ก็แต�เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน  หรือเพ่ือจัดสรรเข1าบัญชีทุนสํารองให1แก�สหกรณ�ใหม�ท่ีได1
จดทะเบียนแยกจากสหกรณ�เดิม 
 

ทะเบียน บัญช ีและเอกสารอ่ืนๆ 
ข�อ 26 ทะเบียนและบัญชี    ให1สหกรณ�มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ1นและทะเบียนอ่ืนๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม

และบัญชี ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กําหนด และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให1มีข้ึน 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ1น ให1สหกรณ�แจ1งการเปลี่ยนแปลงต�อนายทะเบียนสหกรณ�

ภายในเก1าสิบวันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล�าวในวรรคก�อนได1 ณ สํานักงานสหกรณ�ในระหว�างเวลาทํางาน แต�จะดูบัญชีหรือทะเบียน

เก่ียวกับเงินค�าหุ1น เงินฝาก หรือเงินกู1ของสมาชิกรายอ่ืนไม�ได1นอกจากจะได1รับความยินยอมเป8นหนังสือของสมาชิกน้ันและได1รับ
อนุญาตจากผู1จัดการก�อน 

ข�อ 27 กฎหมายและข�อบังคับ ให1สหกรณ�จัดให1มีพระราชบัญญัติสหกรณ�และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ 
สหกรณ�ซ่ึงคงใช1อยู� กับข1อบังคับและระเบียบของสหกรณ�น้ีไว1 ณ สํานักงานของสหกรณ� สมาชิกและผู1ท่ีสนใจอาจขอตรวจดูได1 โดยไม�
ต1องเสียค�าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 
ข�อ 28 การตรวจสอบบัญชี   การบัญชีของสหกรณ�น้ัน ต1องได1รับการตรวจสอบอย�างน1อยป�ละครั้ง โดยผู1สอบบัญชี ซ่ึงนาย

ทะเบียนสหกรณ�แต�งตั้ง 
ข�อ 29 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ� รองนายทะเบียนสหกรณ� ผู1ตรวจการสหกรณ�หรือผู1สอบบัญชี หรือ

พนักงานเจ1าหน1าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่งเป8นหนังสือให1คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอ่ืนๆ  
ผู1ตรวจสอบกิจการ  ผู1จัดการ  เจ1าหน1าท่ีและสมาชิกของสหกรณ�มาช้ีแจงข1อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ� หรือให1ส�งเอกสาร
เก่ียวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได1 ท้ังอาจเรียกและเข1าร�วมประชุมใหญ� หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญต�างๆ ของสหกรณ�ได1 

ท้ังน้ี ให1ผู1ซ่ึงเก่ียวข1องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและช้ีแจงข1อความในเรื่องเก่ียวกับกิจการของ สหกรณ�ให1
ทราบตามความประสงค� 

ข�อ 30 การส1งรายการหรือรายงาน ให1สหกรณ�ส�งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการสหกรณ�ต�อหน�วยงานท่ีกํากับดูแล  
ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน�วยงานน้ันกําหนด 
 

หมวดท่ี 5 
สมาชกิและสมาชกิสมทบ 

ข�อ 31 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ�คอื 
 (1) ผู1ลงช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ�และผู1ซึ่งมีช่ืออยู�ในบัญชีรายช่ือผู1จะเป8นสมาชิกของสหกรณ� และได1ชําระค�าหุ1นตามจํานวน 
ท่ีจะถือครบถ1วนแล1ว 

(2) ผู1ได1รับเลือกเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับและได1ชําระค�าหุ1นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ1วนแล1ว 
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ข�อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต1องมีคุณสมบัติดังน้ี 
    (1) เป8นผู1เห็นชอบในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
  (2) เป8นผู1บรรลุนิติภาวะ 
  (3) ก.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดสุโขทัย หรือ 
           ข.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาประจํา
จังหวัดสุโขทัยเท�าน้ัน หรือ 
           ค.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย
เท�าน้ัน หรือ 
           ง.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส�วนท1องถ่ินในจังหวัด
สุโขทัย หรือ     
           จ.เป8นสมาชิกคุรุสภา  ซ่ึงทํางานประจําโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย 
หรือ 
           ฉ.เป8นเจ1าหน1าท่ีหรือลูกจ1างประจําในสหกรณ�น้ี หรือ 
           ช.เป8นเจ1าหน1าท่ีหรือลูกจ1างประจําในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ครไูทย จํากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห�งประเทศไทย 
จํากัด สังกัดศูนย�ประสานงานสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด 
  (4) เป8นผู1มีความประพฤติเรียบร1อย 
  (5) มิได1เป8นสมาชิกในสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค�ในการให1กู1ยืมเงิน 
             ข�อ 33 การเข�าเปDนสมาชิก ผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับ  ต1องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนดไว1  โดยต1อง
มีผู1บังคับบัญชาของผู1สมัครช้ันต1นรับรอง ส�วนในใบสมัครของเจ1าหน1าท่ีหรือลูกจ1างประจําในสหกรณ� ให1ผู1จัดการรับรอง หรือเป8น
สมาชิกคุรุสภาซ่ึงทํางานประจําโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย  ให1ผู1จัดการหรือเจ1าของ
โรงเรียนเป8นผู1รับรอง  หรือเป8นเจ1าหน1าท่ีหรือลูกจ1างประจําในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�ออมทรัพย�ครไูทย จํากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�ชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห�งประเทศไทย 
จํากัด สังกัดศูนย�ประสานงานสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด ให1ผู1จัดการศูนย�ประสานงานรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณา ปรากฏว�าผู1สมัครมีคุณสมบัติถูกต1องตามท่ีกําหนดไว1ในข1อ 32 ท้ังเห็นเป8น
การสมควรแล1วก็ให1รับเข1าเป8นสมาชิกได1 แล1วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข1าใหม�ให1ท่ีประชุมใหญ�คราวถัดไปทราบ  ถ1าคณะกรรมการ
ดําเนินการไม�ยอมรับผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกด1วยเหตุใดๆ เมื่อผู1สมัครร1องขอก็ให1คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ�
เพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแห�งท่ีประชุมใหญ�ให1รับเข1าเป8นสมาชิกในกรณีดังว�าน้ี ต1องมีคะแนนเสียงไม�น1อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนสมาชิก
ท่ีมาประชุม 

ข�อ 34 สมาชิกสมทบ สหกรณ�อาจเปTดรับสมาชิกสมทบได1ตามท่ีเห็นสมควร 
 

 
 
(ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2547 วันอาทิตย�ท่ี 15 มกราคม 2548) 
(ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตย�ท่ี 17 มกราคม 2553) 
(ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2554 วันอาทิตย�ท่ี 22 มกราคม 2555) 
(ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2558 วันเสาร�ท่ี    23 มกราคม 2559) 
(ข�อ 32 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสาร�ท่ี    19 มกราคม 2562) 
(ข�อ 33 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข�อ 33 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสาร�ท่ี    19 มกราคม 2562) 
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ข�อ 35 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต1องมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
(1)  เป8นผู1เห็นชอบในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
(2)  เป8นผู1ศรัทธาในระบบสหกรณ�และประสงค�จะเข1าร�วมกิจกรรมกับสหกรณ� 
(3)  เป8นผู1บรรลุนิติภาวะและมีสญัชาติไทย  
(4)  เป8นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก 
(5)  บุคคลในองค�กรหรือหน�วยงานท่ีขาดคุณสมบัตจิะสมัครเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับ 
(6)  เป8นผู1มีความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(7)  เป8นผู1ท่ีจะปฏิบัตติามกฎหมาย  ข1อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ� 

 กรณีสมาชิกของสหกรณ�ซ่ึงเป8นผู1ท่ีเก่ียวข1องกับสมาชิกสมทบตามข1อ 35 (4) ต1องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามท่ี
กําหนดไว1ในข1อบังคับ ให1ถือว�าสมาชิกสมทบรายน้ันๆ ยังคงเป8นสมาชิกสมทบต�อไปได1 

ข�อ 36 การสมัครเข�าเปDนสมาชิกสมทบ ผู1สมัครต1องยื่นใบสมัครเป8นสมาชิกสมทบ   โดยต1องมีสมาชิกไม�น1อยกว�าสองคนเป8น
ผู1รับรอง 

ข�อ 37 ค1าธรรมเนียมแรกเข�า ผู1เข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต1องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข1าให1แก�สหกรณ�คนละหน่ึง
ร1อยบาท ค�าธรรมเนียมแรกเข1าน้ีให1ถือเป8นรายได1ของสหกรณ�จะเรียกคืนไม�ได1 

ข�อ 38 การได�สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ผู1เข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต1องลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิก กับชําระค�าธรรมเนียมแรกเข1าและชําระค�าหุ1นตามข1อบังคับของสหกรณ�ให1เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด เมื่อได1ปฏิบัติดังน้ีแล1วจึงจะถือว�าได1สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

สิทธิและหน�าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน1าท่ีในส�วนท่ีไม�ขัดกับกฎหมายสหกรณ�  
 สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

 (1) ได1รับบริการทางธุรกิจ 

     - ซ้ือหุ1น 

     - เงินฝาก 

     - เงินกู1 
 (2) ได1รับบริการทางวิชาการ 

 หน�าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข1อบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ� 
   (2) เข1าร�วมประชุมตามท่ีสหกรณ�นัดหมาย 

  (3) ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ�  เพ่ือให1สหกรณ�เป8นองค�กรท่ีเข1มแข็ง 
  (4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ� 
  (5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ�ให1เจรญิรุ�งเรืองและมั่นคง  

 
 
 
 

(ข�อ 35 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข�อ 35 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตย�ท่ี 17 มกราคม 2553) 
(ข�อ 35 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสาร�ท่ี    19 มกราคม 2562) 
(ข�อ 36 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข�อ 37 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข�อ 38 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตย�ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข�อ 38 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2557 วันเสาร�ท่ี    24 มกราคม 2558) 
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ข�อ 39 การโอนสมาชิกระหว1างสหกรณ�   สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ซ่ึงย1าย   โอนหรือเข1ามาสังกัดในหน�วยงานใหม�และมี
คุณสมบัติตามข1อ 32 (3) ถ1าสมาชิกน้ันมีความประสงค�จะให1โอนเงินค�าหุ1น เงินกู1ท่ีมีอยู�ในสหกรณ�เดิมมายังสหกรณ�ท่ีตนได1เข1าเป8น
สมาชิกใหม�  ให1ยื่นความจํานงเป8นหนังสือขอโอนต�อสหกรณ�ตามแบบท่ีกําหนด ให1สหกรณ�ดําเนินการโอนสมาชิกภาพให1เสร็จสิ้นไป 

ข�อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู1 สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู� ต1องแจ1งให1
สหกรณ�ทราบภายในสิบห1าวันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
การต้ังผู�รับโอนประโยชน� 

ข�อ 41 การต้ังผู�รับโอนประโยชน� สมาชิกอาจทําเป8นหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให1เป8นผู1รับโอนประโยชน�ซึ่งตน
มีอยู�ในสหกรณ�ในเมื่อตนตายน้ัน มอบให1สหกรณ�ถือไว1ก็ได1  หนังสือตั้งผู1รับโอนประโยชน�ดังว�าน้ีให1ทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ1าสมาชิกประสงค�จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู1รับโอนประโยชน�ท่ีได1ทําไว1แล1ว ก็ต1องทําเป8นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให1สหกรณ�ถือไว1 

เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ1น  เงินรับฝาก  เงินปUนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบ้ียบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู�ในสหกรณ�
คืนให1แก�ผู1รับโอนประโยชน�ท่ีได1ตัง้ไว1 หรือถ1ามิได1ตั้งไว1 ก็คืนให1แก�บุคคลท่ีได1นําหลักฐานมาแสดงให1เป8นท่ีพอใจคณะกรรมการดาํเนินการ
ว�าเป8นทายาทผู1มีสิทธิได1รับเงินจํานวนดังกล�าวน้ัน ท้ังน้ีตามข1อกําหนดในข1อ 47 วรรคแรก และข1อ 48 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข�อ 42 การขาดจากสมาชกิภาพ สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต�อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป8นคนไร1ความสามารถ หรือคนเสมือนไร1ความสามารถ 
(4) เป8นบุคคลล1มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจําตามข1อ 32 (3) โดยมีความผดิ 
(6) ถูกให1ออกจากสหกรณ� 
ข�อ 43 การลาออกจากสหกรณ� สมาชิกผู1ไม�มีหน้ีสินอยู�ต�อสหกรณ�ในฐานะผู1กู1หรือผู1ค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณ�ได1โดย

แสดงความจํานงเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเป8นการชอบ
ด1วยข1อบังคับ และอนุญาตแล1วจึงให1ถือว�าออกจากสหกรณ�ได1 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให1ประธานกรรมการ หรอืรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว�าเป8น
การชอบด1วยข1อบังคับก็ให1ถือว�าลาออกจากสหกรณ�ตามความในวรรคก�อนได1 แล1วให1เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด1วย 

ข�อ 44 การให�ออกจากสหกรณ� สมาชิกอาจถูกให1ออกจากสหกรณ�เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(1) ไม�ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข1า หรือไม�ถือหุ1นครั้งแรกตามข1อ 35 
(2) ขาดส�งเงินค�าหุ1นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกัน หรือขาดส�งรวมถึงหกงวด   ท้ังน้ีโดยมิได1รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ดําเนินการ 
(3) นําเงินกู1ไปใช1ผิดความมุ�งหมายท่ีให1เงินกู1น้ัน 
(4) ไม�จัดการแก1ไขหลักประกันสําหรับเงินกู1ท่ีเกิดบกพร�องให1คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 (5) ค1างส�งเงินงวดชําระหน้ี  ไม�ว�าต1นเงิน  หรือดอกเบ้ียติดต�อกันเป8นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ี    
ดังว�าน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกู1รายหน่ึงๆ 
 (6) ไม�ให1ข1อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก�สหกรณ�เมื่อสมัครเข1าเป8นสมาชิก    หรือเมื่อจะก�อความผูกพันในหน้ีสินต�อ 
สหกรณ�ในฐานะผู1กู1 หรือผู1ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินต�อสหกรณ�อยู�แล1ว 
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(7) จงใจฝYาฝZนข1อบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ�   หรือประพฤติการใดๆ   อันเป8นเหตุให1เห็นว�าไม�ซ่ือสัตย�สุจริต
หรือแสดงตนเป8นปฏิปUกษ�ต�อสหกรณ�ไม�ว�าโดยประการใดๆ 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนและพิจารณา ปรากฏว�าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล�าวข1างต1นน้ีและได1ลงมติให1สมาชิก

ออกโดยคะแนนเสียงไม�น1อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีอยู�ในท่ีประชุมแล1วก็เป8นอันถือว�าสมาชิกน้ันถูกให1ออก
จากสหกรณ� 

สมาชิกท่ีถูกให1ออกจากสหกรณ�มีสิทธิอุทธรณ�ต�อท่ีประชุมใหญ�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบการให1ออก คําวินิจฉัยของท่ี
ประชุมใหญ�ให1เป8นท่ีสุด 

ข�อ 45 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ�ไม�ว�าเพราะเหตุใดๆ  ให1คณะกรรมการ
ดําเนินการขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน 

ข�อ 46 สมาชิกท่ีโอน หรือย�าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม1มีความผิด สมาชิกท่ีโอน หรือย1าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามข1อ 32 (3) โดยไม�มีความผิด เว1นแต�ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต1องคําพิพากษาให1ล1มละลาย 
ถ1ามิได1ลาออกจากสหกรณ�ด1วย ก็ให1ถือว�าคงเป8นสมาชิกอยู� โดยมิต1องส�งเงินค�าหุ1นรายเดือนต�อไปอีกก็ได1 สมาชิกเช�นว�าน้ันอาจได1รับ
เงินกู1จากสหกรณ�ได1ตามระเบียบว�าด1วยเงินกู1ของสหกรณ�ท่ีใช1บังคับอยู�ในปUจจุบัน 

ข�อ 47 การจ1ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ 
42(1),(2),(3) น้ัน สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ1น เงินปUนผล เงินเฉลี่ยคืนค1างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกมีอยู�ในสหกรณ�คืนให1แก�ผู1มีสิทธิได1รับ 
โดยเฉพาะค�าหุ1นน้ันผู1มีสิทธิได1รับจะเรียกให1สหกรณ�จ�ายคืนทันทีโดยไม�มีเงิน  ปUนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�ท่ีออกน้ัน หรือจะเรียก
ให1จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นป�ท่ีออกโดยได1รับเงินปUนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�ท่ีออกน้ันด1วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ�ได1มีมติให1จัดสรรกําไร
สุทธิประจําป�น้ันแล1วก็ได1สุดแต�จะเลือก    ส�วนเงินฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ�จะจ�ายคืนให1ตามข1อกําหนดว�าด1วยการ รับฝากเงินใน
ข1อบังคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ� 

ถ1าในป�ใด จํานวนค�าหุ1นท่ีถอนคืน เน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร1อยละสิบแห�งทุนเรือนหุ1นของสหกรณ�ตามท่ีมี
อยู�ในวันต1นป�น้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให1รอการจ�ายคืนเงินค�าหุ1นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต�อไปในป�น้ันไว1
จนถึงป�ทางบัญชีใหม� แต�เฉพาะสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได1โอนหรือย1ายหรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข1อ 32(3) 
โดยไม�มีความผิดน้ัน    คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันเป8นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ 42 (4) สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ1น เงินรับฝาก เงินปUนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบ้ียค1างจ�าย บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู�ในสหกรณ� คืนให1ตามกฎหมายล1มละลายในกรณีท่ีสมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ 
42 (5) , (6)น้ัน  สหกรณ�จะจ�ายค�าหุ1น เงินปUนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค1างจ�าย บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู�ในสหกรณ�คืนให1ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม�มีเงินปUนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต�ประจําป�ท่ีออกจากสหกรณ�หรือหากสมาชิกขอใช1จ�ายค�าหุ1นภายหลังวันสิ้นป�  
โดยขอรับเงินปUนผลในป�น้ันภายหลังท่ีประชุมใหญ�ได1พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ก็ได1 ส�วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ันสหกรณ�จะ
จ�ายให1ตามข1อกําหนดว�าด1วยการรับฝากเงินในข1อบังคับน้ี และในระเบียบของสหกรณ� 

ข�อ 48 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต�องรับผิดต1อสหกรณ� ในการจ�ายคืนจํานวนเงินดังกล�าวในข1อ 47 น้ัน สหกรณ�มีอํานาจ
หักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต1องรับผิดต�อสหกรณ�ออกก�อน 

ข�อ 49 การใช�ข�อบังคับแก1สมาชิกสมทบ ให1นําความตามข1อบังคับข1อ 40 เรื่องการเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู� ข1อ 
41  เรื่องการตั้งผู1รับโอนประโยชน�  ข1อ 42  เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข1อ 43 เรื่องการลาออกจากสหกรณ�  ข1อ 44 เรื่องการให1
ออกจากสหกรณ�  ข1อ 45 เรื่องการขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ข1อ 47 เรื่องการจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพ   และข1อ 48 เรื่องการหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต1องรับผิดต�อสหกรณ� มาใช1บังคับแก�สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ� 
ข�อ 50 ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต1องรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ�จํากัดเพียง  

ไม�เกินจํานวนเงินค�าหุ1นท่ียังส�งใช1ไม�ครบมูลค�าหุ1นท่ีตนถือ 
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หมวดท่ี 6 
การประชุมใหญ1 

ข�อ 51 การประชุมใหญ1สามัญ   ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณ�นัดสมาชิกมาประชุมกันเป8นการประชุมใหญ�สามัญครั้งแรกภายใน
เก1าสิบวันนับแต�วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ�เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และมอบหมายการท้ังปวงให1แก�คณะกรรมการ
ดําเนินการ 

การประชุมใหญ�สามัญครัง้ต�อไป   ให1คณะกรรมการดําเนินการเรยีกประชุมอย�างน1อยป�ละครั้งภายในหน่ึงร1อยห1าสบิวันนับแต�
วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ� 

ข�อ 52 การประชุมใหญ1วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ�วิสามัญเมื่อใดก็ได1 แต�ถ1า
นายทะเบียนสหกรณ�มีหนังสือแจ1งให1เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณ�ขาดทุนเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ1นท่ีชําระ
แล1วคณะกรรมการดําเนินการต1องเรียกประชุมใหญ�วิสามัญโดยมิชักช1าแต�ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีสหกรณ�ทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไม�น1อยกว�าหน่ึงในห1าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม�น1อยกว�าหน่ึงร1อยคน หรือผู1แทนสมาชิกซ่ึงมี
จํานวนไม�น1อยกว�าหน่ึงในห1าของจํานวนผู1แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม�น1อยกว�าห1าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร1องขอเพ่ือการใดการ
หน่ึงต�อคณะกรรมการดําเนินการให1เรียกประชุมใหญ�วิสามัญเมื่อใดก็ได1 และให1คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ�วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีรับคําร1องขอ 

ถ1าคณะกรรมการดําเนินการไม�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าวข1างต1น   ให1นายทะเบียนสหกรณ�มี
อํานาจเรียกประชุมใหญ�วิสามัญได1 ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข�อ 53 การประชุมใหญ1โดยผู�แทนสมาชิก    กรณีท่ีสหกรณ�มีสมาชิกเกินกว�าห1าพันคน ให1การประชุมใหญ�ประกอบด1วย
ผู1แทนสมาชิกเท�าน้ัน 

ข�อ 54 การเลือกผู�แทนสมาชกิ 
(1) สมาชิกเท�าน้ันมสีิทธิได1รับเลือกตั้งเป8นผู1แทนสมาชิก 

  (2) การเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ ให1ประธานเครือข�าย ประธานชมรม หัวหน1าหน�วยงาน กระทําก�อนการ
ประชุมใหญ�สามญัของสหกรณ�ทุกครั้ง และให1แจ1งรายช่ือผู1แทนสมาชิกในกลุ�มของตนท่ีสหกรณ�โดยมิชักช1า 
  (3)  ให1สมาชิกเลือกตั้งผู1แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิกสิบคนต�อผู1แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ1าเศษของ
อัตราส�วนดังกล�าว ตั้งแต�ก่ึงหน่ึงให1เลือกตั้งผู1แทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน อน่ึง จํานวนผู1แทนสมาชิกในสหกรณ�หน่ึงๆ ต1องไม�น1อยกว�า
หน่ึงร1อยคน 
  (4)  ให1ผู1แทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละหน่ึงป�ทางบัญชีของสหกรณ� ถ1ายังไม�มีการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกใหม� ก็
ให1ผู1แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน 
  (5)  การดําเนินการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกให1เป8นไปตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ�และตามหลักการท่ีท่ี
ประชุมใหญ�กําหนด 

ข�อ 55 การพ�นจากตําแหน1ง ผู1แทนสมาชิกพ1นจากตําแหน�งเมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกใหม� 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต�อท่ีประชุมกลุ�มซ่ึงตนสังกัด 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ท่ีประชุมกลุ�มท่ีตนสังกัดลงมตถิอดถอน 
 
 
 

 (ข�อ 54 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2558 วันเสาร�ท่ี  23 มกราคม 2559) 
(ข�อ 54 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
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ข�อ 56 ตําแหน1งผู�แทนสมาชิกว1างก1อนถึงคราวออกตามวาระ ถ1าผู1แทนสมาชิกพ1นจากตําแหน�งไม�ว�าด1วยประการใดๆ จน
ทําให1จํานวนผู1แทนสมาชิกเหลือไม�ถึงหน่ึงร1อยคน หรือไม�ถึงสามในสี่ของจํานวนผู1แทนสมาชิกท้ังหมด  ก็ให1ท่ีประชุมกลุ�มดําเนินการ
เลือกตั้งผู1แทนสมาชิกให1ครบตามจํานวนท่ีว�างลงและให1อยู�ในตําแหน�งได1เพียงเท�าท่ีกําหนดเวลาท่ีผู1ซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยู�ได1 

ข�อ 57 การแจ�งกําหนดการประชุมใหญ1 เมื่อมีการประชุมใหญ�ทุกคราว ให1สหกรณ�มีหนังสือแจ1งวัน เวลา สถานท่ี และเรื่อง 
ท่ีจะประชุมให1บรรดาสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกทราบล�วงหน1าไม�น1อยกว�าเจ็ดวัน แต�ถ1าการประชุมน้ันเป8นการด�วน อาจแจ1งล�วงหน1า  
ได1ตามสมควร ท้ังน้ีให1ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป8นผู1ลงช่ือในหนังสือน้ัน และต1องแจ1งเจ1าหน1าท่ี
กรมส�งเสริมสหกรณ�และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบล�วงหน1าในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ1งให1สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกทราบด1วย 

ข�อ 58 องค�ประชุมในการประชุมใหญ1   การประชุมใหญ�ของสหกรณ�ต1องมีสมาชิกมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดหรือไม�น1อยกว�าหน่ึงร1อยคน  ในกรณีเป8นการประชุมใหญ�โดยผู1แทนสมาชิกต1องมีผู1แทนสมาชิกมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึง
หน่ึงของจํานวนผู1แทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม�น1อยกว�าหน่ึงร1อยคนจึงจะเป8นองค�ประชุม 

ในกรณีท่ีประชุมใหญ�โดยผู1แทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเข1าร�วมประชุมในฐานะผู1สังเกตการณ�ได1แต�ไม�มีสิทธิออกเสียง 
แต�แสดงความคิดเห็นได1 

ในการประชุมใหญ� สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให1ผู1อ่ืนมาประชุมแทนตนไม�ได1 
ข�อ 59 การนัดประชุมใหญ1คร้ังท่ีสอง    ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ�ถ1าสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกแล1วแต�กรณีมาประชุม  

ไม�ครบองค�ประชุม  ให1นัดประชุมใหญ�อีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีนัดประชุมใหญ�ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังน้ีถ1ามิใช�
การประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกร1องขอให1เรียกประชุมแล1ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกแล1วแต�กรณีมาประชุมไม�
น1อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม�น1อยกว�าสามสิบคนก็ให1ถือว�าเป8นองค�ประชุม แต�ถ1าเป8นการ
ประชุมใหญ�วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกร1องขอให1เรยีกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม�ถึงท่ีจะเป8น
องค�ประชุมตามท่ีกล�าวก็ให1งดประชุม 

ข�อ 60 อํานาจหน�าท่ีของท่ีประชุมใหญ1  ท่ีประชุมใหญ�มีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการท้ังปวงของสหกรณ� ซ่ึงรวมท้ัง
ในข1อต�อไปน้ี 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข1าใหม�และออกจากสหกรณ� และการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิก 
(2) วินิจฉัยข1ออุทธรณ�ของผู1สมัคร   ซ่ึงมิได1รับเลือกเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกท่ีถูกให1ออกจากสหกรณ� 
(3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการท้ังคณะหรือบางคน และผู1ตรวจสอบกิจการ 
(4) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ� 
(5) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ของสหกรณ� 
(6) รับทราบรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ� ของคณะกรรมการดําเนินการและรายงานของผู1ตรวจสอบ 

กิจการของสหกรณ� 
(7) พิจารณากําหนดค�าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู1ตรวจสอบกิจการ 
(8) พิจารณาคัดเลือกผู1สอบบัญชี เพ่ือเสนอให1นายทะเบียนสหกรณ�แต�งตั้ง 
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ�อาจกู1ยืมหรือคํ้าประกัน 
(10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป�ของสหกรณ� 
(11) พิจารณาแก1ไขเพ่ิมเติมข1อบังคับของสหกรณ� 
(12) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ�  หรือองค�การอ่ืนท่ีสหกรณ� 

น้ีเป8นสมาชิก และหรือถือหุ1นอยู� 
(13) พิเคราะห�และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ�  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ� หรือผู1ตรวจการสหกรณ� หรือ

ผู1สอบบัญชี หรือพนักงานเจ1าหน1าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย 
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย   ข1อเสนอแนะหรือคําแนะนําให1คณะกรรมการดําเนินการนําไปพิจารณาให1เป8นไปตาม

วัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
(ข�อ 58 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
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หมวดท่ี 7 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ข�อ 61 การเลือกต้ังและการดํารงตําแหน1ง  ให1สหกรณ�มีคณะกรรมการดําเนินการสิบห1าคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิก  แล1วนําเสนอท่ีประชุมใหญ�เลือกประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน  ให1คณะกรรม
ดําเนินการเลือกตั้งระหว�างกันเองเป8นรองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน เลขานุการหน่ึงคน อาจให1มีเหรัญญิกหน่ึงคน และจะ
ให1มีผู1ช�วยเลขานุการ หรือผู1ช�วยเหรัญญิกด1วยก็ได1 นอกน้ันเป8นกรรมการ โดยให1กําหนดจํานวนกรรมการตามสัดส�วนของสมาชิกแต�ละ
สังกัดตามความเหมาะสม 

ให1สหกรณ�สรรหาผู1ท่ีจะเป8นกรรมการดําเนินการสหกรณ�ให1เป8นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ�  ท่ีต1องได1รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ� 

ข�อ 62 ลักษณะต�องห�ามของบุคคลท่ีจะเปDนกรรมการดําเนินการ  ห1ามมิให1บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต�อไปน้ี เป8น หรือทํา
หน1าท่ีกรรมการดําเนินการ 

(1) เคยได1รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให1จําคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพย�ท่ีกระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให1ออกจากราชการ องค�การ หรือหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต�อหน1าท่ี 

 (3) เคยถูกให1พ1นจากตําแหน�งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป8นท่ีสุดให1พ1นจากตําแหน�งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห�ง
พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ�มีมติให1ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต�อหน1าท่ี 
สมาชิกซ่ึงเคยผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ี ไม�ว�าต1นเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป�ทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว1นแต�การ

ผิดนัดน้ันมิได1เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง และหรือผู1ซ่ึงเป8นเจ1าหน1าท่ีประจําในสหกรณ�น้ีไม�มีสิทธิได1รับเลือกตั้งเป8นกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ� 

ข�อ 63 อํานาจหน�าท่ีของกรรมการดําเนินการแต1ละตําแหน1ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน1าท่ีดังน้ี 
    (1) เป8นประธานในท่ีประชุมใหญ� และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการและควบคุมการประชุมดังกล�าวให1เป8นไป

 ด1วยความเรียบร1อย 
    (2) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ�ให1เป8นไปด1วยความเรียบร1อยและอยู�ในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 
    (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต�างๆ ในนามสหกรณ�ตามท่ีกําหนดไว1ในข1อบังคับน้ี 
     (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1   ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ� 

  (ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน1าท่ีดังน้ี 
     (1) ปฏิบัติการในอํานาจหน1าท่ีของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม�อยู� หรือไม�อาจ
 ปฏิบัติหน1าท่ีได1 หรือเมื่อตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง 
     (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให1 
     (3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ� 

(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน1าท่ีดังน้ี 
    (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
    (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ�ให1เรียบร1อยอยู�เสมอ 
    (3) แจ1งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล1วแต�กรณี 
    (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ� 
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน1าท่ีดังน้ี 
    (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ�าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย�สินของสหกรณ�ให1เป8นท่ีถูกต1องเรียบร1อย 
    (2) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ� 

(ข�อ 61 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
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ข�อ 64 วาระอยู1ในตําแหน1ง ให1ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการอยู�ในตําแหน�งได1คราวละสองป� นับแต�วันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใช1ข1อบังคับน้ี เมื่อครบหน่ึงป�ทางบัญชีแล1วและได1จัดให1มีการประชุมใหญ�สามัญประจําป�คราวถัดไป กรรมการ
ดําเนินการให1ออกจากตําแหน�งเป8นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก และให1ถือว�าเป8นการพ1นจาก
ตําแหน�งตามวาระ ให1ท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข1าดํารงตําแหน�งแทนให1ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในป�
ต�อไปให1กรรมการดําเนินการท่ีอยู�ในตําแหน�งจนครบวาระหรืออยู�นานท่ีสุดออกจากตําแหน�งสลับกันไปทุกๆ ป� 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต1องพ1นจากตําแหน�งท้ังคณะ ให1คณะกรรมการดําเนินการท่ีได1รับเลือกตั้งใหม�อยู�ในตําแหน�งได1
เช�นเดียวกับกรรมการดําเนินการตามวรรคหน่ึง และให1นําความในวรรคหน่ึงมาบังคับใช1โดยอนุโลม 

เมื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหน�งครบวาระท่ีกําหนดแล1ว หากยังไม�มีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการดําเนินการแทน ก็ให1ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนเดิมคงดํารงตําแหน�งต�อไปจนกว�าจะมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนใหม� ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการซ่ึงพ1นจากตําแหน�งตามวาระ
อาจได1รับเลือกตั้งอีกได1 แต�ต1องไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ท่ีพ1นจากตําแหน�งก�อนครบวาระไม�ว�าด1วยเหตุใดๆ ให1ถือเป8นวาระพ1นจาก
ตําแหน�งตามวาระ 

ข�อ 65 คณะผู�จัดต้ังสหกรณ�   เมื่อได1รับจดทะเบียนเป8นสหกรณ�แล1ว   ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณ�มีอํานาจหน1าท่ีและสิทธิ
เช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ�จนกว�าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีกล�าวในวรรคสอง 

ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณ�นัดสมาชิกประชุมกันเป8นการประชุมใหญ�สามัญครั้งแรก ภายในเก1าสิบวันนับแต�วันท่ีจดทะเบียน
สหกรณ�เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายกิจการท้ังปวงให1แก�คณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีได1รับเลือกตั้ง 

ข�อ 66 การพ�นจากตําแหน1ง  กรรมการดําเนินการพ1นจากตําแหน�ง เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี 
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(2) ออกตามวาระ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข1ารับตําแหน�งเป8นเจ1าหน1าท่ีประจําในสหกรณ�น้ี 
(5) จงใจเป8นผู1ผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ีไม�ว�าต1นเงินหรือดอกเบ้ีย 
(6) ท่ีประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนท้ังคณะ หรือบางคน 
(7) นายทะเบียนสหกรณ�สั่งให1ออกท้ังคณะ หรือบางคน 
(8) มิได1ปฏิบัติราชการอยู�ในจังหวัดสุโขทัย 
ข�อ 67 ตําแหน1งกรรมการว1างลงก1อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ1าตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตาม

วาระเว1นแต�การว�างลงเพราะเหตุตามข1อ 66 (7) ให1กรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหน�งอยู�ประชุมดําเนินการต�อไปได1จนกว�าจะมีการ
ประชุมใหญ� ซ่ึงจะได1มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�งท่ีว�าง แต�ถ1าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือน1อยกว�าองค�ประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม�ได1 นอกจากต1องนัดเรียกให1มีการประชุม
ใหญ�วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อนน้ันเป8นตําแหน�งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได1มีการประชุมใหญ�เพ่ือเลือกตั้งใหม� คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหน1าท่ีแทนช่ัวคราวจนกว�าจะมีการเลือกตั้งใหม� 

กรรมการดําเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญ�เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน�งที่ว�าง ให1อยู�ในตําแหน�งได1เพียงเท�ากําหนดเวลาของผู1ที่ตนแทน 
ข�อ 68 การประชุมและองค�ประชุม ให1คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต1องมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเป8นอย�างน1อย 
ให1ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได1 ในกรณีท่ีเป8น

การประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก1ไขข1อบังคับ ระเบียบ และเรื่องท่ีสําคัญอ่ืนของสหกรณ�ให1แจ1งเจ1าหน1าท่ีของกรมส�งเสริมสหกรณ�
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ�ทราบด1วยทุกคราว 
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต1องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการท้ังหมดจึงจะเป8นองค�ประชุม 

ข�อ 69 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ ให1คณะกรรมการดําเนินการเป8นผู1ดําเนินกิจการและเป8นผู1แทนสหกรณ� 
ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการน้ีคณะกรรมการดําเนินการจะมอบหมายให1กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผู1จัดการ
ทําการแทนก็ได1 

ในการดําเนินกิจการวรรคหน่ึง คณะกรรมการดาํเนินการต1องปฏิบัติให1เป8นไปตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ของ
คณะกรรมการดําเนินการและมติของท่ีประชุมใหญ� เพ่ือส�งเสริมผลประโยชน�ของสมาชิก และความเจริญแก�กิจการของสหกรณ� ซ่ึง
รวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 
 (1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ�  ตลอดจนดูแลให1ปฏิบัติการต�างกฎหมาย
ข1อบังคับ  ระเบียบ และมติของสหกรณ� 

(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การกู1ยืมเงิน การให1เงินกู1 และการฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ� 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ� เสนองบดุลและรายงานประจําป�แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ�ต�อท่ีประชุมใหญ� 
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ต�อท่ีประชุมใหญ� 
(5) เสนออัตราค�าเบ้ียเลี้ยง    ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก   และค�าเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ   คณะกรรมการอ่ืน 

คณะทํางานท่ีปรึกษา ผู1ตรวจสอบกิจการ ผู1ตรวจสอบภายใน ผู1สอบบัญชี และบุคคลอ่ืนท่ีทําประโยชน�ให1แก�สหกรณ� 
(6) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งหรือจ1าง   และกําหนดค�าตอบแทนแก�ผู1จัดการ    ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

ผู1จัดการให1เป8นการถูกต1อง 
(7) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้ง และเสนออัตราค�าตอบแทนผู1ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบต�างๆ ของสหกรณ� 

 (9) จัดให1มีและดูแลให1เรียบร1อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย�สินและอุปกรณ�ท่ีใช1ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ� 

(10) พิจารณาให1สหกรณ�สมัครเข1าเป8นสมาชิกชุมนุมสหกรณ�และองค�การอ่ืน 
 (11) พิจารณาดําเนินการแต�งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือประโยชน�ในการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ� 
 (12) พิเคราะห�และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ� หรือรองนายทะเบียนสหกรณ� หรือผู1ตรวจการสหกรณ� หรือ
ผู1สอบบัญชี หรือพนักงานเจ1าหน1าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ�มอบหมาย 

(13) พิจารณาให1ความเท่ียงธรรมแก�บรรดาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เจ1าหน1าท่ีและลูกจ1างของสหกรณ� ตลอดจนสอดส�อง
ดูแลโดยท่ัวไป เพ่ือให1กิจการของสหกรณ�ดําเนินไปด1วยดี 
 (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู1ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู1จัดการ  หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ� 

(15) อาจเสนอช่ือสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร เป8นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ โดยให1ทีประชุมใหญ�
ลงมติให1ความเห็นชอบ ตลอดจนกําหนดค�าตอบแทนให1ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ\อง  ต�อสู1  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ�   หรือประนีประนอมยอมความ   หรือมอบข1อพิพาทให1
อนุญาโตตุลาการช้ีขาด 

(17) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมท้ังงบประมาณประจําป�เพ่ือท่ีประชุมใหญ�สามัญอนุมัติ 
(18) กระทําการอ่ืนเก่ียวกับทรัพย�สิน ดังระบุไว1ในวัตถุประสงค�ของสหกรณ� 

 (19) พิจารณาแต�งตั้งกรรมการดําเนินการเป8นผู1แทนของสหกรณ�    เพ่ือเข1าประชุมใหญ�และออกเสียงในการประชุมใหญ�ของ
สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ�หรือองค�การอ่ืน ซ่ึงสหกรณ�น้ีเป8นสมาชิกหรือผู1ถือหุ1น ท้ังน้ี ตามท่ีข1อบังคับ 
หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ�หรือองค�การน้ันกําหนดไว1 
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 (20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน1าท่ีในการดําเนินงานให1แก�ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
หรือผู1จัดการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข1องได1ตามความเหมาะสม 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
ข�อ 70 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ถ1ากรรมการดําเนินการสหกรณ�กระทําการ  หรืองดเว1นกระทําการ  หรือ

กระทําโดยประมาทเลินเล�อในการปฏิบัติหน1าท่ีของตน จนทําให1เสื่อมเสียผลประโยชน�ของสหกรณ�หรือสมาชิก หรือสหกรณ�มีข1อ 
บกพร�องเก่ียวกับการเงิน    การบัญชี   หรือกิจการ   หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบเป8น
เหตุให1สหกรณ�ได1รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต1องรับผิดชดใช1ค�าเสียหายให1แก�สหกรณ� 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 
ข�อ 71 คณะกรรมการอํานวยการ ให1คณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการจํานวนไม�เกินห1าคนเป8น

คณะกรรมการอํานวยการ โดยให1มีตําแหน�งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป8นกรรมการ 
ให1คณะกรรมการอํานวยการ อยู�ในตําแหน�งได1เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการน้ัน 
ให1คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต1องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป8นอย�างน1อย         

และให1ประธานกรรมการอํานวยการหรือผู1ท่ีประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได1 
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต1องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

อํานวยการท้ังหมด จึงจะเป8นองค�ประชุม 
ข1อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให1เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
ข�อ 72 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ    ให1คณะกรรมการอํานวยการเป8นผู1ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ

ดําเนินการตามท่ีได1รับมอบหมาย   และตามกฎหมาย   ข1อบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ� ซ่ึงรวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ให1เป8นไปตามกฎหมายข1อบังคับ 

และระเบียบของสหกรณ� 
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�างๆ ของสหกรณ�ให1ถูกต1องตามกฎหมาย  ข1อบังคับและระเบียบของสหกรณ� 

 (3) ควบคุม กํากับ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานต�างๆ ตลอดจนทรัพย�สินของสหกรณ�ให1อยู�ในสภาพอันปลอดภัย และพร1อมท่ี
จะนํามาให1ผู1เก่ียวข1องตรวจสอบได1ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก1ไขการบริหารงานของสหกรณ� 
 (5) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงินและรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ� เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เสนอต�อท่ีประชุมใหญ� 

(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ของสหกรณ�ต�อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป�ของสหกรณ�เสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ� 

อนุมัติ 
(8) ดําเนินการอ่ืนของสหกรณ�ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการเงินกู� 
ข�อ 73 คณะกรรมการเงินกู�   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ� จํานวน    ไม�เกินห1าคนเป8น

คณะกรรมการเงินกู1 โดยให1มีตําแหน�งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป8นกรรมการ 
คณะกรรมการเงินกู1ให1อยู�ในตําแหน�งได1เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเงินกู1น้ัน 
ให1คณะกรรมการเงินกู1ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต1องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป8นอย�างน1อย และให1

ประธานกรรมการเงินกู1หรือผู1ท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู1นัดเรียกประชุมได1 
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู1 ต1องมีคณะกรรมการเงินกู1มาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกู1ท้ังหมด 
จึงจะเป8นองค�ประชุมข1อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู1 ให1นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 

ข�อ 74 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการเงินกู� ให1คณะกรรมการเงินกู1มีอํานาจหน1าท่ีเก่ียวกับการอนุมัติเงินกู1แก�สมาชิกตาม
กฎหมายข1อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ�รวมท้ังข1อต�อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใช1เงินกู1ของสมาชิกให1เป8นไปตามความมุ�งหมายท่ีให1เงินกู1น้ัน 
 (2) ตรวจสอบควบคุมให1เงินกู1มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ� และเมื่อเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู1
รายใดเกิดบกพร�องก็ต1องกําหนดให1ผู1กู1จัดการแก1ไขให1คืนดี 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผู1กู1ให1เป8นไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
 (4) สอบสวนเบ้ืองต1นให1ได1ข1อความจริง   ในกรณีสมาชิกผู1กู1ขอผ�อนเวลาการส�งเงินงวดชําระหน้ีเงินกู1   หรือผิดนัดการส�ง
เงินงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให1คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ�อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู1 หรือเสนอให1สมาชิกออกจาก
สหกรณ� 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� 
ข�อ 75 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวนไม�เกินห1าคน

เป8นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� โดยให1มีตําแหน�งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป8นกรรมการ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให1อยู�ในตําแหน�งได1เท�าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�น้ัน 
ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต1องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป8น

อย�างน1อยและให1ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� หรือผู1ท่ีรับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ�นัด
เรียกประชุมได1 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ต1องมีกรรมการมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ 
ศึกษาและประชาสัมพันธ�ท้ังหมดจึงจะเป8นองค�ประชุม 

ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� รายงานผลการปฏิบัติงานให1คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 

ข�อ 76 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� มีอํานาจและ
หน1าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ� รวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 
 (1) ให1การศึกษาอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และผู1ท่ีสนใจให1ทราบถึงอุดมการณ� หลักและวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ� 

(2) ประชาสัมพันธ�ให1สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได1ทราบถึงผลงานของสหกรณ�ท่ีได1ดําเนินงานมาแล1ว 
(3) ดําเนินการในการหาผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

 (4) ให1การศึกษาอบรมแก�สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ   ถึงวิธีการออมทรัพย�  และการใช1จ�ายเงินอย�างรอบคอบ   การประกอบ
อาชีพตลอดจนวิชาการต�างๆ อันจะก�อให1เกิดประโยชน�ต�อตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 (5) ศึกษาและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด1านการดําเนินงานของสหกรณ�อ่ืน    ท้ังในและนอกประเทศเพ่ือนําตัวอย�างท่ีดีมา
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให1บริการแก�สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 

(6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
ข�อ 77 คณะกรรมการสวัสดิการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ�จํานวนไม�เกินห1าคน

เป8นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยให1มีตําแหน�งเป8นประธานหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป8นกรรมการ 
คณะกรรมการสวัสดิการ ให1อยู�ในตําแหน�งได1เท�าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงตั้งกรรมการสวัสดิการน้ัน 
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ให1คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต1องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป8นอย�างน1อยและให1
ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได1 

ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต1องมีกรรมการมาประชุมไม�น1อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสวัสดิการท้ังหมดจึง
จะเป8นองค�ประชุม 

ให1คณะกรรมการสวัสดิการ รายงานผลการปฏิบัติงานให1คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
ข�อ 78 อํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการ   ให1คณะกรรมการสวัสดกิารมอํีานาจและหน1าท่ีดําเนินการตามข1อบังคับ

ตลอดจนระเบียบของสหกรณ�ในส�วนท่ีเก่ียวข1อง ตลอดจน มติ และคําสั่งของคณะกรรมการ รวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 
 (1) กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต�างๆ ในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด เพ่ือนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(2) กําหนดระเบียบท่ัวไป ในการจัดสวัสดิการภายในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด เพ่ือนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด   ให1เป8นไปตามระเบียบท่ีกําหนดและ
อํานวยการจัดสวัสดิการให1เกิดประโยชน�สูงสุดต�อสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก 

(4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 

ประธานในท่ีประชุม 
ข�อ 79 ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ� หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมอ่ืนใด ให1

ประธานกรรมการเป8นประธานในท่ีประชุม ถ1าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม ให1รองประธานกรรมการเป8นประธานในท่ีประชุม ถ1า
รองประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมให1ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเป8นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให1นําความในวรรคหน่ึงมาบังคับใช1โดยอนุโลม 
 

การออกเสียงและการวินจิฉัยปIญหาในท่ีประชุม 
ข�อ 80 การออกเสียง สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน กรรมการอ่ืน ออก

เสียงในท่ีประชุมใหญ� หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
แล1วแต�กรณีได1คนละหน่ึงเสียง และจะมอบให1ผู1อ่ืนมาประชุมแทนตนไม�ได1 

ผู1ใดมีส�วนได1เสียเป8นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด  ผู1น้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันไม�ได1และท่ีประชุมอาจเชิญผู1
น้ันออกจากท่ีประชุมจนกว�าจะพิจารณาเรื่องท่ีเก่ียวข1องแล1วเสร็จก็ได1 

ข�อ 81 การวินิจฉัยปIญหา เว1นแต�จะได1กําหนดไว1เป8นอย�างอ่ืนในข1อบังคับน้ี การวินิจฉัยปUญหาต�างๆ ในท่ีประชุมใหญ�   หรือ
ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน    หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน   ให1ถือคะแนนเสียง
ข1างมาก    ถ1าคะแนนเสียงเท�ากันให1ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป8นเสียงช้ีขาด เว1นแต�ในกรณีต�อไปน้ีให1ถือเสียง
ไม�น1อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแก1ไขเพ่ิมเตมิข1อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ� 
(3) การควบสหกรณ� 
(4) การแยกสหกรณ� 

 

รายงานการประชุม 
ข�อ 82 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ�หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมกรรมการอ่ืนๆ น้ัน 

ต1องจัดให1ผู1เข1าประชุมลงลายมือช่ือพร1อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว1ในรายงานการประชุม และให1ประธานในท่ีประชุม
กับเลขานุการ และกรรมการอีกคนหน่ึงท่ีเข1าประชุมในการประชุมคราวน้ันลงลายมือช่ือไว1เป8นสําคัญ 
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หมวดท่ี 8 
ผู�จัดการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ� 

ข�อ 83 การจ�างและแต1งต้ังผู�จัดการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริต  มีความรู1
ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแต�งตั้งเป8นผู1จัดการ ในการจ1างผู1จัดการ สหกรณ�ต1องทําหนังสือสัญญาจ1างไว1เป8นหลักฐาน และ
คณะกรรมการดําเนินการต1องเรียกให1มีหลักประกันอันสมควร 

ในการแต�งต้ังหรือจ1างผู1จัดการ ต1องให1ผู1จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน1าที่ดังกําหนดไว1ในข1อ 85 เป8นลายลักษณ�อักษร 
ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ�เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต�งตั้งหรือจ1าง

การกําหนดอัตราเงินเดือน การให1สวัสดิการ การให1ออกจากตําแหน�งของผู1จัดการสหกรณ� 
ข�อ 84 การดํารงตําแหน1งผู�จัดการสหกรณ� สหกรณ�อาจจ1างผู1จัดการสหกรณ� โดยกําหนดระยะเวลาหรือไม�กําหนด

ระยะเวลาก็ได1 
ข�อ 85 อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�จัดการ ผู1จัดการมีอํานาจหน1าท่ีจัดการท่ัวไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดา

กิจการประจําของสหกรณ� รวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 
 (1) ตรวจสอบการสมัครเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ให1เป8นการถูกต1องตลอดจนเป8นธุระจัดให1ผู1เข1าเป8นสมาชิก  ลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระค�าธรรมเนียมแรกเข1ากับเงินค�าหุ1นตามข1อบังคับของสหกรณ� 

(2) ควบคุมให1มีการเก็บเงินค�าหุ1นรายเดือน แจ1งยอดจํานวนหุ1น จ�ายคืนค�าหุ1นและส�งเสริมการถือหุ1นในสหกรณ� 
(3) รับฝากเงิน จ�ายคืนเงินฝากและส�งเสริมการฝากเงินในสหกรณ� 
(4) เป8นธุระในการตรวจสอบคําขอกู1 จ�ายเงินกู1 จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู1และดําเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับเรื่องการให1เงินกู1ให1

เป8นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ�ท่ีกําหนดไว1 
 (5) จัดทํารายละเอียดเงินค�าหุ1นและเงินให1กู1แก�สมาชิกคงเหลือเป8นรายบุคคล    พร1อมกับแจ1งให1สมาชิกทราบเป8นรายบุคคล 
เฉพาะของสมาชิกน้ัน 
 (6) พิจารณาจัดจ1างเจ1าหน1าท่ีและลูกจ1างของสหกรณ�ตามอํานาจหน1าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบ       รวมถึงกําหนดหน1าท่ีและวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจ1าหน1าท่ีและลูกจ1างของสหกรณ� ตลอดจนเป8นผู1บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ1าหน1าท่ี 
และลูกจ1างเหล�าน้ันให1เป8นไปโดยถูกต1องเรียบร1อย 
 (7) เป8นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน  เรียกใบรับเงิน  หรือมีใบสําคัญจ�ายเงินโดยครบถ1วน  รับผิดชอบในการรับ
จ�ายเงินท้ังปวงของสหกรณ�ให1เป8นการถูกต1อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต�างๆ เก่ียวกับการเงินไว1โดยครบถ1วนและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ�ให1เป8นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต�างๆ ของสหกรณ�ให1ถูกต1องครบถ1วนและเป8นปUจจุบันอยู�เสมอ 
(9) ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการ

อ่ืน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
 (10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน   และรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ�เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอต�อท่ีประชุมใหญ� 

(11) เข1าร�วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ�   ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอ่ืน   คณะอนุ  
กรรมการ คณะทํางาน เว1นแต�ในกรณีซึ่งท่ีประชุมน้ันมิให1เข1าร�วมประชุม 

(12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ� 
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ� และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย�สินต�างๆ ของสหกรณ�ให1อยู�ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ�ต�อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
(16) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได1รับมอบหมาย 
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ข�อ 86 การพ�นจากตําแหน1งของผู�จัดการ ผู1จัดการของสหกรณ�ต1องพ1นจากตําแหน�งด1วยเหตุอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ� หรือมีลักษณะต1องห1ามตามกฎหมายสหกรณ�กําหนด 
(4) อายุครบ 60 ป�บริบูรณ� หรือครบกําหนดตามสัญญาจ1าง 
(5) ถูกเลิกจ1าง 

 (6) ถูกลงโทษให1ออกหรือไล�ออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให1เห็นเป8นประจักษ�ว�าได1กระทําการ  หรือละเว1นการกระทําการ
ใดๆ อันอาจทําให1เกิดความไม�สงบเรียบร1อยและศีลธรรมอันดีแก�ประชาชน หรือไม�เหมาะสมกับตําแหน�งหน1าท่ีผู1จัดการสหกรณ� 

ข�อ 87 การลาออก  ให1ผู1จัดการสหกรณ�ยื่นหนังสือถึงสหกรณ�ก�อนวันท่ีจะออกไม�น1อยกว�าสามสิบวัน  และให1เลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�พิจารณาการลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของ
ผู1จัดการสหกรณ�กระทําได1ไม�เกินหกสิบวัน 

ข�อ 88 การมอบหมายงานในหน�าท่ีผู�จัดการให�กรรมการดําเนินการ ถ1าสหกรณ�ยังมิได1มีการจัดจ1าง และแต�งตั้งผู1จัดการ             
หรือสหกรณ�ยังไม�อยู�ในฐานะท่ีจะจัดจ1างเจ1าหน1าท่ีสหกรณ�ในตําแหน�งอ่ืนด1วยได1 ให1คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน1าท่ี
ผู1จัดการให1กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต�ต1องไม�เกิน 5 ป� 

ข�อ 89 การแต1งต้ังผู�รักษาการแทนผู�จัดการ ถ1าตําแหน�งผู1จัดการว�างลงและยังไม�ได1แต�งตั้งให1ผู1ใดดํารงตําแหน�งแทน หรือ
เมื่อผู1จัดการไม�อยู� หรือไม�อาจปฏิบัติหน1าท่ีได1เป8นครั้งคราว ให1รองผู1จัดการ หรือผู1ช�วยผู1จัดการ หรือเจ1าหน1าท่ีอ่ืนของสหกรณ�ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว1เป8นผู1รักษาการแทน 

ข�อ 90 การเปลี่ยนผู�จัดการ   ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู1จัดการ   ให1เป8นหน1าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการต1องจัดให1มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย�สินและหน้ีสินของสหกรณ� ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ�เพ่ือทราบฐานะ
อันแท1จริงก�อนท่ีจะส�งมอบงาน 

ข�อ 91 เจ�าหน�าท่ีอ่ืน นอกจากตําแหน�งผู1จัดการแล1ว สหกรณ�อาจจัดจ1างและแต�งตั้งเจ1าหน1าท่ีอ่ืนตามความจําเป8นเพ่ือปฏิบัติ 
งานในสหกรณ� ท้ังน้ี ตามระเบียบว�าด1วยเจ1าหน1าท่ีและลูกจ1างท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ท่ีปรึกษา 
ข�อ 92 ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก   หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิ 

และความสามารถ และเหมาะสม เป8นท่ีปรึกษาและหรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ได1  เพ่ือให1ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของ
สหกรณ� ท้ังน้ีให1เป8นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ�กําหนด 
 

ผู�ตรวจสอบกิจการ 
ข�อ 93 ผู�ตรวจสอบกิจการ  ให1ท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู1มีคุณวุฒิความรู1ความสามารถในด1าน

ธุรกิจ  การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร�  การสหกรณ�  กฎหมายท่ีเก่ียวข1องกับสหกรณ�  โดยมีคุณสมบัติ และไม�มี
ลักษณะต1องห1ามของผู1ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�  และไม�เคยผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ี  ไม�ว�าต1นเงินหรือ
ดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป�ทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง  เว1นแต�การผิดนัดน้ัน มิได1เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง จํานวน  5 คน  เป8นผู1
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ� 

ให1สมาชิกเสนอช่ือให1ท่ีประชุมใหญ�เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนโดยเปTดเผย  และให1ผู1ได1รับเลือกตั้งท่ีมีคะแนนสูงสุด  เป8นผู1
ตรวจสอบกิจการ  หากมีคะแนนเท�ากันให1ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง  เป8นผู1ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน 

ให1สรรหาผู1ตรวจสอบกิจการ  จํานวน 2 คน  ในวันสรรหาท่ัวไป  ตามระเบียบท่ีสหกรณ�กําหนด  และให1นําเสนอรายช่ือผู1ท่ี
ได1รับการสรรหาเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�เพ่ือเลือกตั้ง 

ให1ผู1ท่ีได1รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป8นผู1ตรวจสอบกิจการสํารอง 
 

(ข�อ 93 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
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ข�อ 94 การดํารงตําแหน1งผู�ตรวจสอบกิจการ   ผู1ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู�ในตําแหน�งได1คราวละหน่ึงป�ทางบัญชีของ
สหกรณ�  เมื่อครบกําหนดเวลาแล1วหากยังไม�มีการเลือกตั้งผู1ตรวจสอบกิจการคนใหม�  ก็ให1ผู1ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน1าท่ีไป
พลางก�อน  ผู1ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจได1รับเลือกตั้งอีกได1 

การพ1นจากตําแหน�งผู1ตรวจสอบกิจการ  ผู1ตรวจสอบกิจการต1องพ1นจากตําแหน�ง เพราะเหตุอย�างใดอย�างหน่ึงดังต�อไปน้ี 
 (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
 (2)  ตาย 
 (3) ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป8นเหตุผลยื่นต�อประธานคณะผู1ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต�อคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ�แล1วแต�กรณี 
 (4) ท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ�ลงมติถอดถอนผู1ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป8นบุคคลธรรมดา  ออกจากตําแหน�งท้ังคณะ

หรือรายบุคคล 
  (5) นายทะเบียนสหกรณ�วินิจฉัยว�าขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต1องห1ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ�
กําหนด 

ข�อ 95 อํานาจหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบกิจการ   ผู1ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน1าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของ
สหกรณ�  ซ่ึงรวมท้ังในข1อต�อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย�สินหน้ีสินท้ังปวงของสหกรณ� เพ่ือทราบฐานะ
และข1อเท็จจริงของสหกรณ�ท่ีเป8นอยู�จริง 
 (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต1องของการดําเนินธุรกิจแต�ละประเภทของสหกรณ� เพ่ือประเมินผลและอาจให1
ข1อแนะนําแก�คณะกรรมการดําเนินการ ผู1จัดการและเจ1าหน1าท่ีของสหกรณ�ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจ1างและแต�งตั้งเจ1าหน1าท่ีของสหกรณ� ตลอดจนหนังสือสัญญาจ1างและหลักประกัน 
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช1จ�ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ� 
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ข1อบังคับและระเบียบ 

มติ  ตลอดจนคําสั่งต�างๆ ของสหกรณ� 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข1อบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ�หรือกิจการอ่ืนๆ  เพ่ือให1เกิดผลดีแก�

การดําเนินกิจการของสหกรณ� 
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ�  ผู1ตรวจสอบกิจการต1องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ

ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ�กําหนด 
     ข�อ 95/1 การรายงานผลการตรวจสอบ   ให1ผู1ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําป�  

รวมท้ังข1อสังเกตข1อเสนอแนะเป8นลายลักษณ�อักษร และเข1าร�วมประชุมเพ่ือแจ1งผลการตรวจสอบประจําเดือนต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป  และรายงานผลการตรวจสอบประจําป�ต�อท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ�ด1วย 

 กรณีท่ีผู1ตรวจสอบกิจการพบว�ามีเหตุการณ�ท่ีอาจก�อให1เกิดความเสียหายแก�สมาชิกของสหกรณ�อย�างร1ายแรง  หรือ
สหกรณ�มีการปฏิบัติไม�เป8นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ  รวมท้ังข1อบังคับ  ระเบียบ  มติ
ท่ีประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ�จนก�อให1เกิดความเสียหายแก�สมาชิกและสหกรณ�อย�างร1ายแรง  ให1แจ1งผลการตรวจสอบต�อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก1ไข  และให1จัดส�งสําเนารายงานดังกล�าว  ต�อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�  และ
สํานักงานสหกรณ�จังหวัด ท่ีกํากับดูแลโดยเร็ว 

 ให1ผู1ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก1ไขตามรายงานการตรวจสอบ  และสําเนารายงานผลการแก1ไขและผลการ
ติดตามของผู1ตรวจสอบกิจการ  ต�อสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�  สํานักงานสหกรณ�จังหวัด 

           การพิจารณาความรับผิดของผู1ตรวจสอบกิจการให1เป8นไปตามมติท่ีประชุมใหญ� 
 
 

(ข�อ 94 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
(ข�อ 95 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสาร�ท่ี  20 มกราคม 2561) 
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หมวดท่ี 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

ข�อ 96 ระเบียบของสหกรณ�   ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบต�างๆ  เพ่ือดําเนินการให1เป8นไปตามวัตถุ 
ประสงค�ของสหกรณ� เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ�รวมท้ังในข1อต�อไปน้ี 

(1) ระเบียบว�าด1วยการรับเงินฝาก 
(2) ระเบียบว�าด1วยการให1สหกรณ�อ่ืนกู1ยืมเงิน 
(3) ระเบียบว�าด1วยการให1เงินกู1 
(4) ระเบียบว�าด1วยการรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน 
(5) ระเบียบว�าด1วยข1อบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจ1าหน1าท่ีและลกูจ1าง 
(6) ระเบียบว�าด1วยการใช1ทุนสาธารณประโยชน� 
(7) ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว1ให1มี   เพ่ือสะดวกและเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ� ระเบียบตาม (1) และ (2) ต1องได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�จึงจะใช1บังคับได1 ส�วนระเบียบอ่ืนนอกจาก  (1)  
และ (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช1แล1ว ให1ส�งสําเนาให1นายทะเบียนสหกรณ�กรมส�งเสริมสหกรณ�และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ�ทราบ 

ข�อ 97 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีท่ีทรัพย�สินของสหกรณ�เสียหายด1วยประการใดๆ   หรือในกรณีท่ี
สหกรณ�เรียกคืนเงินกู1ตามข1อ 96 (3) แต�มิได1รับชําระตามท่ีเรียก คณะกรรมการดําเนินการต1องร1องทุกข� หรือฟ\องคดีภายในกําหนดอายุ
ความ ถ1าคณะกรรมการดําเนินการ หรือสหกรณ�ไม�ร1องทุกข�หรือฟ\องคดี ให1นายทะเบียนสหกรณ�ร1องทุกข�หรือฟ\องคดีแทนสหกรณ�ได1 
โดยสหกรณ�เป8นผู1ออกค�าใช1จ�ายท่ีเก่ียวกับการดําเนินการคดีดังกล�าว รวมท้ังการแก1คดีดังกล�าวท้ังหมด 

ข�อ 98 การตีความในข�อบังคับ   ในกรณีท่ีมีปUญหาเก่ียวกับการตีความในข1อบังคับข1อใด    ให1สหกรณ�เสนอปUญหาน้ันต�อ 
นายทะเบียนสหกรณ�เพ่ือขอคําแนะนํา และให1สหกรณ�ปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ� 

ข�อ 99 การแก�ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช�ข�อบังคับ   สหกรณ�อาจแก1ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับได1โดยมติแห�งท่ีประชุม
ใหญ�ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม�น1อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม  และให1สหกรณ�เสนอขอจดทะเบียนการแก1ไขเพ่ิมเติม   
หรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับน้ันต�อนายทะเบียนสหกรณ�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีท่ีประชุมใหญ�ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ�รับจด
ทะเบียนแล1วการแก1ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับน้ันจึงเป8นอันสมบูรณ� การเสนอให1ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาแก1ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนใช1ข1อบังคับน้ัน จะกระทําได1ก็ต�อเมื่อได1แจ1งข1อความท่ีเสนอให1พิจารณาน้ันโดยเต็มสํานวนไปให1สมาชิกทราบล�วงหน1า พร1อมกับ
หนังสือแจ1งนัดประชุม 

ข�อ 100 การจําหน1ายทรัพย�สินเมื่อสหกรณ�ต�องเลิก   เมื่อสหกรณ�ต1องเลิก และได1จัดการชําระบัญชีโดยจําหน�ายทรัพย�สิน
ตามกฎหมายว�าด1วยสหกรณ� ตลอดท้ังจ�ายคืนเงินรับฝากพร1อมด1วยดอกเบ้ีย และชําระหน้ีสินอ่ืนๆ ของสหกรณ�เสร็จแล1ว ปรากฏว�า
สหกรณ�มีทรัพย�สินเหลืออยู�เท�าใด ให1ผู1ชําระบัญชีจ�ายตามลําดับดังต�อไปน้ี 

(1) จ�ายคืนเงินค�าหุ1นให1แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ1นท่ีชําระแล1ว 
 (2) จ�ายเป8นเงินปUนผลตามหุ1นท่ีชําระแล1ว  แต�ต1องไม�เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ�กําหนดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ�แห�งชาติสําหรับสหกรณ�แต�ละประเภท 

(3) จ�ายเงินเฉลี่ยคืนให1แก�สมาชิกตามส�วนธุรกิจท่ีสมาชิกได1ทําไว1กับสหกรณ�ในระหว�างป�ตามท่ีกําหนดไว1ในข1อบังคับ 
เงินท่ีจ�ายตามข1อ (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นต1องไม�เกินยอดรวมแห�งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ�หาได1ในระหว�างป�ท่ีเลิก 

สหกรณ�กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผลท่ีถอนไปตามข1อ 23 (4) ในป�น้ัน 
ถ1ายังมีทรัพย�สินเหลืออยู�อีก  ให1โอนให1แก�สหกรณ�อ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญ�  หรือ

ด1วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ�  ในกรณีท่ีไม�อาจเรียกประชุมใหญ�ได1ภายในสามเดือนนับแต�วันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
ข�อ 101 ในกรณีท่ีสหกรณ�มีสมาชิกเกินกว1าห�าพันคน   ภายหลังจากท่ีได1จดทะเบียนถือใช1ข1อบังคับน้ีแล1ว ให1สหกรณ�จัดให1

มีผู1แทนสมาชิกตามข1อ 54 ให1เสร็จสิ้นก�อนการประชุมใหญ�คราวต�อไป 
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ข�อ 102 ในกรณีท่ีข�อบังคับนี้มิได�กําหนดข�อความเร่ืองใดไว� ให1สหกรณ�นําบทบัญญัติท่ีกําหนดไว1ในกฎหมายว�าด1วยสหกรณ�
ตลอดจนคําสั่งและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ�มาใช1เป8นส�วนหน่ึงแห�งข1อบังคับน้ีด1วย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข�อ 103 นับแต1วันท่ีข�อบังคับนี้ใช�บังคับ   ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ�ถือใช1อยู�ก�อนวันท่ีข1อบังคับน้ีถือใช1   และไม�ขัดหรือแย1งกับ

ข1อบังคับน้ีให1ถือตามระเบียบน้ันไปก�อน จนกว�าจะได1กําหนดระเบียบข้ึนถือใช1ใหม� 
 

 
 

ท่ีประชุมใหญ�สามัญ ประจําป�  2544  ของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูสุโขทัย จํากัด  เมื่อวันท่ี  27  เดือน มกราคม พ.ศ. 2545  
ได1ลงมติให1เปลี่ยนใช1ข1อบังคับข1างต1นน้ีแทนข1อบังคับเดิมซ่ึงเป8นอันยกเลิกท้ังสิ้น ท้ังน้ี  ตั้งแต�วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ�ได1รับจดทะเบียน
แล1ว 
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