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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
พ.ศ. 2545
*******************************
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2544 แหงสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด เมื่อวันอาทิตยที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2545
ได1ลงมติให1เปลี่ยนใช1ข1อบังคับฉบับนี้แทนข1อบังคับฉบับเดิม ซึ่งเป8นอันยกเลิกทั้งสิ้นตั้งแตวันที่ได1รับจดทะเบียนข1อบังคับฉบับนี้ตาม
ความในมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ข1อบังคับนี้เรียกวา ข1อบังคับสหกรณออมทรัพยครูสโุ ขทัย จํากัด พ.ศ. 2545
ข1อบังคับนี้ให1ใช1บังคับตั้งแต วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนข1อบังคับ
ให1ยกเลิกข1อบังคับสหกรณทีม่ ีอยู กอนข1อบังคับสหกรณฉบับนี้ใช1บงั คับ นับแตวันที่ข1อบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช1
คําจํากัดความแหงข1อบังคับนี้
“สหกรณ”
หมายความวา
สหกรณออมทรัพยครูสโุ ขทัย จํากัด
“ข1อบังคับ”
หมายความวา
ข1อบังคับสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความวา
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา
รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสโุ ขทัย จํากัด
“กรรมการ”
หมายความวา
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสโุ ขทัย จํากัด
“สมาชิก”
หมายความวา
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายความวา
สมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“ผู1แทนสมาชิก”
หมายความวา
ผู1แทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
“เจ1าหน1าที่สหกรณ”
หมายความวา
ผู1ที่สหกรณจ1างไว1ปฏิบตั ิงานประจําในสหกรณออมทรัพยครูสโุ ขทัย
จํากัด ตามระเบียบที่กําหนด
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
****************************************
หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
ประเภท สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ1 เลขที่ 118/2 ถนนจรดวิถีถอง หมูที่ 4 ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 126/1 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ทองที่ดําเนินงาน จังหวัดสุโขทัย
สหกรณอาจย1 ายที่ ตั้งสํ านัก งานได1 ต ามที่ ค ณะกรรมการดําเนิ น การพิ จารณาเห็ น สมควร โดยแจ1งให1 น ายทะเบี ย นสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และให1ดําเนินการแก1ไขเพิ่มเติมข1อบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปด1วย
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อ
ประโยชนด1วยกัน ในข1อตอไปนี้
(1) สงเสริมให1สมาชิกออมทรัพย โดยชวยให1สามารถสงวนสวนแหงรายได1ของตนไว1ในทางอันมั่นคงและได1รับประโยชนตาม
สมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยตัวเองในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณอื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(5) จัดให1มีเงินกู1สําหรับสมาชิกตามข1อกําหนดอันสมควร
(6) ให1สหกรณอื่นกู1ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ1นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให1ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุ1นหรือหุ1นกู1ของชุมนุมสหกรณ
(9) ซื้อหุ1นของสหกรณอื่น หรือของสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจอันทําให1เกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ
(10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการให1กู1ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให1การสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวที่ต1องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ
(13) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงิน
(16) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่น เพื่อสงเสริมปรับปรุงกิจการ
สหกรณ
(ขอ 1 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2553)
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(17) กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไว1ในกฎหมายวาด1วยสหกรณ เพื่อให1เป8นไปตามวัตถุประสงคที่กลาวข1างต1น ทั้งนี้
รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เชาหรือให1เชา เชาซื้อหรือให1เชาชื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานํา
หรือรับจํานํา ขายหรือจําหนายซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนดําเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให1สําเร็จตามวัตถุประสงค
ด1วย
(18) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให1สําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ
หมวดที่ 3
ทุน
ขอ 3 ที่มาของเงินทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคได1ดังตอไปนี้
(1) ออกหุ1น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่น
(3) กู1ยืมเงิน ออกตั๋วสัญญาใช1เงินและหรือตราสารการเงินอยางอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและหรือทุนอืน่ ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผู1ยกให1
หุน
ขอ 4 การออกหุน สหกรณออกหุ1นได1โดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุ1นละสิบบาท
ขอ 5 การถือหุน สมาชิกทุกคนต1องถือหุ1นและชําระคาหุ1นเป8นรายเดือนตัง้ แตเดือนแรกที่เข1าเป8นสมาชิก ตามอัตราสวนของ
จํานวนเงินได1รายเดือน ตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ
สมาชิกสมทบให1ถือหุ1นตามความสมัครใจ แตต1องไมน1อยกวาหนึ่งร1อยหุ1น
เงินได1รายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือนหรือคาจ1างประจํา ซึ่งสมาชิกได1รับจากหนวยงานต1นสังกัด และหมายถึง
บํานาญ ตามกฎหมายวาด1วยบําเหน็จ บํานาญ ซึ่งสมาชิกได1รับจากทางราชการด1วย
ถ1าสมาชิกประสงคจะถือหุ1นรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณหรือจะขอซื้อหุ1นเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อใดก็ยอมทําได1 โดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ1นซึ่งตนถือให1ผู1อื่นไมได1 นอกจากที่กลาวไว1ในข1อ 41 และจะถอนคืนหุ1นในระหวางที่ตนเป8นสมาชิกอยูก็ไมได1
อนึ่งสมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ1นในสหกรณเกินกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุ1นทั้งหมดของสหกรณไมได1
ขอ 6 การชําระค1าหุนรายเดือน การชําระเงินคาหุ1นรายเดือนนั้น ให1ชําระโดยวิธีหักจากเงินได1รายเดือนของสมาชิกในวัน
จายเงินได1รายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
ในการชําระคาหุ1น สมาชิกจะนําคาหุ1นหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมได1 และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุ1นที่
ยังสงใช1ไมครบคาหุ1นที่ตนถือ
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง สหกรณไมต1องสงเงินคาหุ1นของสมาชิกเพื่อชําระหนี้ให1แกเจ1าหนี้
เมื่อสมาชิกมีคําขอเป8นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอัน
ทําให1ไมสามารถชําระเงินคาหุ1นรายเดือนได1 โดยมิใชเกิดขึ้นด1วยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให1
สมาชิกนั้นมิต1องชําระเงินคาหุ1นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได1
ขอ 7 การลดส1งเงินค1าหุนรายเดือน สมาชิกที่ได1ชําระเงินคาหุ1นไมน1อยกวา 180 เดือน หรือเป8นจํานวนเงินไมน1อยกวา
100,000.- บาท และไมมี ห นี้ สิ น กั บ สหกรณ จะลดสงเงิน คาหุ1 น รายเดื อ นก็ ได1 โดยแจ1งความจํ านงเป8 น หนั งสื อ ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ขอ 8 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจ1งยอดจํานวนหุ1นที่สมาชิกถือ ให1สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชี
(ขอ 5 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
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ขอ 9 ใบหุน สหกรณจะออกใบหุ1นสําหรับหุ1นหนึ่งหรือหลายหุ1นที่สมาชิกถือมอบให1สมาชิกนั้นๆ ถ1าใบหุ1นของสมาชิกคนใด
สูญหายหรือชํารุด และสมาชิกนั้นประสงคให1สหกรณออกใบหุ1นให1ใหมก็ให1ยื่นคําร1องเป8นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณนั้น เมื่อรับคาหุ1นคืน ต1องเวนคืนใบหุ1นของสมาชิกนั้น ให1แกสหกรณทั้งสิ้น
การออกใบหุ1น การจํานํา การโอนและการเปลี่ยนแปลงหุ1นให1เป8นไปตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ
หมวดที่ 4
การดําเนินงาน
ขอ 10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อให1มีผลผูกพันสหกรณ เว1นแตจะกําหนดไว1เป8นพิเศษตาม
ข1อบังคับนี้ให1ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู1ยืมซึ่งสหกรณเป8นผู1กู1ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู1 การจํานองซึ่งสหกรณเป8นผู1จํานอง การถอนเงินฝาก
ของสหกรณและในนิติกรรมอื่นๆ จะต1องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการที่ได1รับมอบหมาย หรือผู1จัดการ หรือผู1ที่คณะกรรมการมอบหมาย ไมน1อยกวาสามคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไว1ใน (1) ข1างบนนี้ จะต1องลงลายมือชื่อของผู1จัดการและ
หรือผู1ที่ได1รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู1ยืมซึ่งสหกรณเป8นผู1กู1ยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช1เงินและตราสารการเงินของสหกรณนั้น ต1อง
ประทับตราของสหกรณเป8นสําคัญด1วย
วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ขอ 11 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกู1ยืมหรือการค้าํ ประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไว1ตามที่
จําเป8น และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ต1องได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถ1าที่ประชุมใหญยังมิได1กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิได1ให1ความเห็นชอบวงเงินกู1ยืมสําหรับปใด ก็ให1ใช1วงเงินกู1ยืม
สําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 12 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูย1 ืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช1เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธี
อื่นใดสําหรับใช1เป8นทุนดําเนินงาน หรือการอื่นใดตามวัตถุประสงคได1 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต1องอยู
ภายในวงเงินกู1ยืมหรือการค้ําประกันประจําปตาม ข1อ 11
การรับฝากเงิน
ขอ 13 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ
สหกรณอื่นได1ตามระเบียบที่ได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ข1อกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่นๆ ให1เป8นไปตามที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
ให1สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ 14 การใหเงินกู เงินกู1นั้นอาจให1ได1แก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การให1เงินกู1แกสมาชิกนั้น ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให1เงินกู1ได1ตามข1อบังคับนี้และระเบียบของ
สหกรณ ข1อกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยให1เงินกู1 หลักประกันสําหรับเงินกู1 ลําดับแหงการให1เงินกู1 เงินงวด
ชําระหนี้สําหรับเงินกู1และข1อกําหนดอื่นๆ วาด1วยการให1เงินกู1แกสมาชิกนั้นให1เป8นไปตามข1อกําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ
การให1เงินกู1แกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให1กู1ได1ตอเมื่อสหกรณมีเงินทุนเหลือจากการให1เงินกู1แก
สมาชิกแล1ว สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกู1เงินจากสหกรณนี้ ต1องเสนอคําขอกู1เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณที่
กําหนดไว1
(ขอ 10 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2553)
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ขอ 15 ความมุ1งหมายแห1งเงินกู เงินกู1ซึ่งให1สมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะให1ได1แตเฉพาะเพื่อการอันจําเป8นหรือมีประโยชน
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ให1คณะกรรมการดําเนินการสอดสองและกวดขันการใช1เงินกู1ของสมาชิก ให1ตรงตามความมุงหมายที่ให1เงินกู1นั้น
ขอ 16 ประเภทและจํากัดแห1งเงินกู สหกรณอาจให1เงินกู1แกสมาชิก ได1ตามประเภทและจํากัดดังตอไปนี้
(1) เงินกู1เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเป8นรีบดวนและมีความประสงคขอกู1เงินคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให1เงินกู1เพื่อเหตุนั้นได1ตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงิน กู1ส ามัญ ในกรณี ที่ ส มาชิ กมี ความประสงคขอกู1เงินสํ าหรับใช1จายเงิน เพื่ อการอัน จําเป8 น หรือ มี ประโยชนตางๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให1เงินกู1สามัญแกสมาชิกนั้นได1ตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกู1พิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินก1าวหน1าพอที่จะชวยเหลือให1เงินกู1 เพื่อสงเสริมความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ
หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได1 โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่สมาชิกนั้นอาจได1รับเงินกู1สามัญ (ตามที่กลาวใน (2) ข1างบนนี้)
คณะกรรมการดําเนินการอาจให1เงินกู1พิเศษแกสมาชิกได1ตามที่เห็นสมควร โดยผู1ขอกู1ต1องระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกู1
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต1องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ
(4) เงินกู1กรณีพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกู1เงินสําหรับใช1จายอันเพื่อการอันจําเป8น หรือมีประโยชนตางๆ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให1เงินกู1แกสมาชิกนั้นได1ตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 17 ดอกเบี้ยเงินกู ให1สหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกู1ทุกประเภทที่ให1แกสมาชิกในอัตราตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ให1คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให1เงินกู1ทุกรายมีหลัก
ประกันตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู1รายใดเกิดบกพรอง
ผู1กู1จะต1องจัดการแก1ไขให1คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ให1ถือวาเงินกู1ไม
วาประเภทใดๆ เป8นอั นถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพร1อมทั้ งดอกเบี้ยในทั นที โดยมิพักต1อ งคํานึ งถึงกําหนดเวลาที่ ให1 ไว1 และให1
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช1า
(1) เมื่อสมาชิกผู1กู1ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผู1กู1นําเงินกู1ไปใช1ผิดความมุงหมายที่ให1เงินกู1นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู1รายใดเกิดบกพรอง และผู1กู1มิได1จัดการแก1ไขให1คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค1างสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต1นเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเป8นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดัง
วานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู1รายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผู1ค้ําประกันจะต1องรับผิดชําระหนี้แทนผู1กู1ตามที่กลาวในวรรคกอนและไมสามารถชําระหนี้นนั้ โดยสิ้นเชิงได1 เมื่อผู1
ค้ําประกันร1องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันให1ผู1ค้ําประกันชําระเป8นงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผู1กู1 ได1ทําหนังสือกู1ให1
ไว1ตอสหกรณก็ได1
ขอ 19 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผู1กู1หรือผู1ค้ําประกันต1องรับผูกพันวา ถ1าตนประสงคจะขอโอน หรือย1าย หรือ
ลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข1อ 32 (3)จะต1องแจ1งเป8นหนังสือให1สหกรณทราบและจัดการชําระหนีส้ ินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณ
ให1เสร็จสิ้นเสียกอน (เว1นแตในกรณีที่ยังคงเป8นสมาชิกอยูตามข1อ 46)
การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ
ขอ 20 การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได1ตามที่กําหนดไว1ใน
วัตถุประสงคของสหกรณ ภายใต1กฎหมายวาด1วยสหกรณ โดยให1คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกได1รับ
การเงินและการบัญชีสหกรณ
ขอ 21 การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ให1อยูในความรับผิดชอบของผู1จัดการ ทั้งนี้ เป8นไป
ตามระเบียบของสหกรณ
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การบัญชีของสหกรณ ให1สหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณให1สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม ของทุกป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีของทุกปให1สหกรณจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 22 การเสนองบดุลต1อที่ประชุมใหญ1 ให1คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู1สอบบัญชีได1ตรวจสอบและรับรอง
แล1วตอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร1อยห1าสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
การเสนองบดุล ให1คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญด1วย
ให1สหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังสมาชิกทุกคน และให1เปTดเผย ณ สํานักงานของสหกรณกอนวัน
ประชุมใหญไมน1อยกวาเจ็ดวัน
ให1สหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบ
วัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ให1เก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุลไว1ที่สํานักงานของสหกรณ เพื่อให1สมาชิก ขอ
ตรวจดูได1
กําไรสุทธิประจําป9
ขอ 23 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป9 เมื่อสิ้นปทางบัญชีและได1ปTดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไปแล1ว
ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิให1ที่ประชุมใหญจัดสรรเป8นเงินสํารองไมน1อยกวาร1อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป8นคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยในอัตราร1อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แตไมเกินสามหมื่นบาทถ1วน
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได1ดังตอไปนี้
(1) เป8นเงินปUนผลตามหุ1นที่ชําระแล1วให1แกสมาชิกแตละคนในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให1ตามสวน
แหงระยะ เวลา อนึ่ง ถ1าสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผลตาม (4) ออกจายเป8นเงินปUนผลสําหรับปใดด1วย จํานวนเงินปUน
ผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นต1องไมเกินอัตราดังกลาวด1วย
ในการคํานวณเงินปUนผลตามหุ1น ให1ถือวาหุ1นที่สมาชิกได1ชําระตอสหกรณภายในวันที่ห1าของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณ
เงินปUนผล ตั้งแตเดือนนั้น สวนหุ1นที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่ห1าของเดือนสหกรณจะคิดเงินปUนผลให1ตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เป8นเงินเฉลี่ยคืนให1แกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู1 ซึ่งสมาชิกได1ชําระแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิก
ที่ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาต1นเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิให1ได1รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เป8นเงินโบนัสแกกรรมการและเจ1าหน1าที่และลูกจ1างของสหกรณไมเกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป8นทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผล ไมเกินร1อยละสองแหงทุนเรือนหุ1นของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปUนผลนี้จะถอนได1โดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเป8นเงินปUนผลตามหุ1นตาม (1)
(5) เป8นทุนสาธารณประโยชนไมเกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
(6) เป8นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ไมเกินร1อยละสิบของกําไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ
(7) เป8นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร1างความมั่นคงให1แกสหกรณ
ทุนสํารอง
ขอ 24 ที่มาแห1งทุนสํารอง ทุนสํารองนั้นนอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข1อ 23 แล1วบรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินที่มี
ผู1ยกให1แกสหกรณ ถ1าผู1ยกให1มไิ ด1ระบุวาให1ใช1เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให1สมทบเป8นทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถ1าไมมีการเรียกร1องจนพ1นกําหนดอายุความก็ให1สมทบเงินจํานวนนั้น
เป8นทุนสํารอง

(ขอ 23 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561)
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ขอ 25 สภาพแห1งทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเป8นของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปUนกันไมได1 หรือจะเรียกร1องแม1
สวนใดสวนหนึ่งก็ไมได1
ทุนสํารองจะถอนได1ก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข1าบัญชีทุนสํารองให1แกสหกรณใหมที่ได1
จดทะเบียนแยกจากสหกรณเดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ
ขอ 26 ทะเบียนและบัญชี ให1สหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ1นและทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม
และบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให1มีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ1น ให1สหกรณแจ1งการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในเก1าสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได1 ณ สํานักงานสหกรณในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียน
เกี่ยวกับเงินคาหุ1น เงินฝาก หรือเงินกู1ของสมาชิกรายอื่นไมได1นอกจากจะได1รับความยินยอมเป8นหนังสือของสมาชิกนั้นและได1รับ
อนุญาตจากผู1จัดการกอน
ขอ 27 กฎหมายและขอบังคับ ให1สหกรณจัดให1มีพระราชบัญญัติสหกรณและกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
สหกรณซึ่งคงใช1อยู กับข1อบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว1 ณ สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและผู1ที่สนใจอาจขอตรวจดูได1 โดยไม
ต1องเสียคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ขอ 28 การตรวจสอบบัญชี การบัญชีของสหกรณนั้น ต1องได1รับการตรวจสอบอยางน1อยปละครั้ง โดยผู1สอบบัญชี ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 29 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผู1ตรวจการสหกรณหรือผู1สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ1าหน1าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป8นหนังสือให1คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ
ผู1ตรวจสอบกิจการ ผู1จัดการ เจ1าหน1าที่และสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงข1อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือให1สงเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได1 ทั้งอาจเรียกและเข1ารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญตางๆ ของสหกรณได1
ทั้งนี้ ให1ผู1ซึ่งเกี่ยวข1องตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงข1อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของ สหกรณให1
ทราบตามความประสงค
ขอ 30 การส1งรายการหรือรายงาน ให1สหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล
ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด
หมวดที่ 5
สมาชิกและสมาชิกสมทบ
ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณคือ
(1) ผู1ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณและผู1ซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผู1จะเป8นสมาชิกของสหกรณ และได1ชําระคาหุ1นตามจํานวน
ที่จะถือครบถ1วนแล1ว
(2) ผู1ได1รับเลือกเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับและได1ชําระคาหุ1นตามจํานวนที่จะถือครบถ1วนแล1ว
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ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต1องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป8นผู1เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป8นผู1บรรลุนิติภาวะ
(3) ก.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจําจังหวัดสุโขทัย หรือ
ข.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาประจํา
จังหวัดสุโขทัยเทานั้น หรือ
ค.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย
เทานั้น หรือ
ง.เป8นข1าราชการหรือลูกจ1างประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท1องถิ่นในจังหวัด
สุโขทัย หรือ
จ.เป8นสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย
หรือ
ฉ.เป8นเจ1าหน1าที่หรือลูกจ1างประจําในสหกรณนี้ หรือ
ช.เป8นเจ1าหน1าที่หรือลูกจ1างประจําในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด สังกัดศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด
(4) เป8นผู1มีความประพฤติเรียบร1อย
(5) มิได1เป8นสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให1กู1ยืมเงิน
ขอ 33 การเขาเปDนสมาชิก ผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับ ต1องยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว1 โดยต1อง
มีผู1บังคับบัญชาของผู1สมัครชั้นต1นรับรอง สวนในใบสมัครของเจ1าหน1าที่หรือลูกจ1างประจําในสหกรณ ให1ผู1จัดการรับรอง หรือเป8น
สมาชิกคุรุสภาซึ่งทํางานประจําโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย ให1ผู1จัดการหรือเจ1าของ
โรงเรียนเป8นผู1รับรอง หรือเป8นเจ1าหน1าที่หรือลูกจ1างประจําในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด สังกัดศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด ให1ผู1จัดการศูนยประสานงานรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผู1สมัครมีคุณสมบัติถูกต1องตามที่กําหนดไว1ในข1อ 32 ทั้งเห็นเป8น
การสมควรแล1วก็ให1รับเข1าเป8นสมาชิกได1 แล1วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข1าใหมให1ที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ ถ1าคณะกรรมการ
ดําเนินการไมยอมรับผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกด1วยเหตุใดๆ เมื่อผู1สมัครร1องขอก็ให1คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญให1รับเข1าเป8นสมาชิกในกรณีดังวานี้ ต1องมีคะแนนเสียงไมน1อยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุม
ขอ 34 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจเปTดรับสมาชิกสมทบได1ตามที่เห็นสมควร

(ขอ 32 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2547 วันอาทิตยที่ 15 มกราคม 2548)
(ขอ 32 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2553)
(ขอ 32 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2554 วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2555)
(ขอ 32 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2558 วันเสารที่ 23 มกราคม 2559)
(ขอ 32 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสารที่ 19 มกราคม 2562)
(ขอ 33 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
(ขอ 33 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสารที่ 19 มกราคม 2562)
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ขอ 35 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต1องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป8นผู1เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เป8นผู1ศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะเข1ารวมกิจกรรมกับสหกรณ
(3) เป8นผู1บรรลุนติ ิภาวะและมีสญ
ั ชาติไทย
(4) เป8นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก
(5) บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัตจิ ะสมัครเข1าเป8นสมาชิกตามข1อบังคับ
(6) เป8นผู1มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(7) เป8นผู1ที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
กรณีสมาชิกของสหกรณซึ่งเป8นผู1ที่เกี่ยวข1องกับสมาชิกสมทบตามข1อ 35 (4) ต1องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่
กําหนดไว1ในข1อบังคับ ให1ถือวาสมาชิกสมทบรายนั้นๆ ยังคงเป8นสมาชิกสมทบตอไปได1
ขอ 36 การสมัครเขาเปDนสมาชิกสมทบ ผู1สมัครต1องยื่นใบสมัครเป8นสมาชิกสมทบ โดยต1องมีสมาชิกไมน1อยกวาสองคนเป8น
ผู1รับรอง
ขอ 37 ค1าธรรมเนียมแรกเขา ผู1เข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต1องชําระคาธรรมเนียมแรกเข1าให1แกสหกรณคนละหนึ่ง
ร1อยบาท คาธรรมเนียมแรกเข1านี้ให1ถือเป8นรายได1ของสหกรณจะเรียกคืนไมได1
ขอ 38 การไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผู1เข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต1องลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก กับชําระคาธรรมเนียมแรกเข1าและชําระคาหุ1นตามข1อบังคับของสหกรณให1เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด เมื่อได1ปฏิบัติดังนี้แล1วจึงจะถือวาได1สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน1าที่ในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ได1รับบริการทางธุรกิจ
- ซื้อหุ1น
- เงินฝาก
- เงินกู1
(2) ได1รับบริการทางวิชาการ
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เข1ารวมประชุมตามที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อให1สหกรณเป8นองคกรที่เข1มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณให1เจริญรุงเรืองและมั่นคง

(ขอ 35 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
(ขอ 35 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2552 วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2553)
(ขอ 35 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2561 วันเสารที่ 19 มกราคม 2562)
(ขอ 36 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
(ขอ 37 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
(ขอ 38 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2549 วันอาทิตยที่ 14 มกราคม 2550)
(ขอ 38 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2557 วันเสารที่ 24 มกราคม 2558)
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ขอ 39 การโอนสมาชิกระหว1างสหกรณ สมาชิกสหกรณออมทรัพยซึ่งย1าย โอนหรือเข1ามาสังกัดในหนวยงานใหมและมี
คุณสมบัติตามข1อ 32 (3) ถ1าสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให1โอนเงินคาหุ1น เงินกู1ที่มีอยูในสหกรณเดิมมายังสหกรณที่ตนได1เข1าเป8น
สมาชิกใหม ให1ยื่นความจํานงเป8นหนังสือขอโอนตอสหกรณตามแบบที่กําหนด ให1สหกรณดําเนินการโอนสมาชิกภาพให1เสร็จสิ้นไป
ขอ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู1 สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ต1องแจ1งให1
สหกรณทราบภายในสิบห1าวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 41 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทําเป8นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อให1เป8นผู1รับโอนประโยชนซึ่งตน
มีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบให1สหกรณถือไว1ก็ได1 หนังสือตั้งผู1รับโอนประโยชนดังวานี้ให1ทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถ1าสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู1รับโอนประโยชนที่ได1ทําไว1แล1ว ก็ต1องทําเป8นหนังสือตามลักษณะ
ดังกลาวในวรรคกอนมอบให1สหกรณถือไว1
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุ1น เงินรับฝาก เงินปUนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนให1แกผู1รับโอนประโยชนที่ได1ตงั้ ไว1 หรือถ1ามิได1ตั้งไว1 ก็คืนให1แกบุคคลที่ได1นําหลักฐานมาแสดงให1เป8นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ
วาเป8นทายาทผู1มีสิทธิได1รับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามข1อกําหนดในข1อ 47 วรรคแรก และข1อ 48
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป8นคนไร1ความสามารถ หรือคนเสมือนไร1ความสามารถ
(4) เป8นบุคคลล1มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจําตามข1อ 32 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให1ออกจากสหกรณ
ขอ 43 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผู1ไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผู1กู1หรือผู1ค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณได1โดย
แสดงความจํานงเป8นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนพิจารณาเห็นวาเป8นการชอบ
ด1วยข1อบังคับ และอนุญาตแล1วจึงให1ถือวาออกจากสหกรณได1
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให1ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเป8น
การชอบด1วยข1อบังคับก็ให1ถือวาลาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได1 แล1วให1เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด1วย
ขอ 44 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกให1ออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเข1า หรือไมถือหุ1นครั้งแรกตามข1อ 35
(2) ขาดสงเงินคาหุ1นรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได1รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(3) นําเงินกู1ไปใช1ผิดความมุงหมายที่ให1เงินกู1นั้น
(4) ไมจัดการแก1ไขหลักประกันสําหรับเงินกู1ที่เกิดบกพรองให1คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ค1างสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต1นเงิน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเป8นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู1รายหนึ่งๆ
(6) ไมให1ข1อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเข1าเป8นสมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณในฐานะผู1กู1 หรือผู1ค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแล1ว
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(7) จงใจฝYาฝZนข1อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใดๆ อันเป8นเหตุให1เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต
หรือแสดงตนเป8นปฏิปUกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได1สอบสวนและพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวข1างต1นนี้และได1ลงมติให1สมาชิก
ออกโดยคะแนนเสียงไมน1อยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแล1วก็เป8นอันถือวาสมาชิกนั้นถูกให1ออก
จากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกให1ออกจากสหกรณมีสิทธิอุทธรณตอที่ประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการให1ออก คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญให1เป8นที่สุด
ขอ 45 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ให1คณะกรรมการ
ดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
ขอ 46 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม1มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย1าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามข1อ 32 (3) โดยไมมีความผิด เว1นแตออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต1องคําพิพากษาให1ล1มละลาย
ถ1ามิได1ลาออกจากสหกรณด1วย ก็ให1ถือวาคงเป8นสมาชิกอยู โดยมิต1องสงเงินคาหุ1นรายเดือนตอไปอีกก็ได1 สมาชิกเชนวานั้นอาจได1รับ
เงินกู1จากสหกรณได1ตามระเบียบวาด1วยเงินกู1ของสหกรณที่ใช1บังคับอยูในปUจจุบัน
ขอ 47 การจ1ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ
42(1),(2),(3) นั้ น สหกรณจะจายคาหุ1 น เงิน ปU น ผล เงิน เฉลี่ ย คื น ค1 า งจายบรรดาที่ ส มาชิ ก มี อ ยู ในสหกรณคื น ให1 แ กผู1 มี สิ ท ธิ ไ ด1 รั บ
โดยเฉพาะคาหุ1นนั้นผู1มีสิทธิได1รับจะเรียกให1สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงิน ปUนผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให1จายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออกโดยได1รับเงินปUนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นด1วย ในเมื่อที่ประชุมใหญได1มีมติให1จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปนั้นแล1วก็ได1สุดแตจะเลือก สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนให1ตามข1อกําหนดวาด1วยการ รับฝากเงินใน
ข1อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ถ1าในปใด จํานวนคาหุ1นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร1อยละสิบแหงทุนเรือนหุ1นของสหกรณตามที่มี
อยูในวันต1นปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให1รอการจายคืนเงินคาหุ1นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไว1
จนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเนื่องจากตนได1โอนหรือย1ายหรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข1อ 32(3)
โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเป8นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ 42 (4) สหกรณจะจายคาหุ1น เงินรับฝาก เงินปUนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค1างจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนให1ตามกฎหมายล1มละลายในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข1อ
42 (5) , (6)นั้น สหกรณจะจายคาหุ1น เงินปUนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค1างจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนให1ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปUนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกขอใช1จายคาหุ1นภายหลังวันสิ้นป
โดยขอรับเงินปUนผลในปนั้นภายหลังที่ประชุมใหญได1พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได1 สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะ
จายให1ตามข1อกําหนดวาด1วยการรับฝากเงินในข1อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ
ขอ 48 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดต1อสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาวในข1อ 47 นั้น สหกรณมีอํานาจ
หักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต1องรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 49 การใชขอบังคับแก1สมาชิกสมทบ ให1นําความตามข1อบังคับข1อ 40 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู ข1อ
41 เรื่องการตั้งผู1รับโอนประโยชน ข1อ 42 เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข1อ 43 เรื่องการลาออกจากสหกรณ ข1อ 44 เรื่องการให1
ออกจากสหกรณ ข1อ 45 เรื่องการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ข1อ 47 เรื่องการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ และข1อ 48 เรื่องการหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต1องรับผิดตอสหกรณ มาใช1บังคับแกสมาชิกสมทบโดยอนุโลม
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 50 ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต1องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุ1นที่ยังสงใช1ไมครบมูลคาหุ1นที่ตนถือ
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หมวดที่ 6
การประชุมใหญ1
ขอ 51 การประชุมใหญ1สามัญ ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเป8นการประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายใน
เก1 าสิ บวัน นั บแตวันที่ จดทะเบี ยนสหกรณเพื่อ เลื อกตั้ งคณะกรรมการดําเนิน การ และมอบหมายการทั้ งปวงให1 แกคณะกรรมการ
ดําเนินการ
การประชุมใหญสามัญครัง้ ตอไป ให1คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมอยางน1อยปละครั้งภายในหนึ่งร1อยห1าสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 52 การประชุมใหญ1วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได1 แตถ1า
นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจ1งให1เรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ1นที่ชําระ
แล1วคณะกรรมการดําเนินการต1องเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักช1าแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมน1อยกวาหนึ่งในห1าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน1อยกวาหนึ่งร1อยคน หรือผู1แทนสมาชิกซึ่งมี
จํานวนไมน1อยกวาหนึ่งในห1าของจํานวนผู1แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน1อยกวาห1าสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือร1องขอเพื่อการใดการ
หนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการให1เรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได1 และให1คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคําร1องขอ
ถ1าคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวข1างต1น ให1นายทะเบียนสหกรณมี
อํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได1 ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ขอ 53 การประชุมใหญ1โดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาห1าพันคน ให1การประชุมใหญประกอบด1วย
ผู1แทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 54 การเลือกผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิได1รับเลือกตั้งเป8นผู1แทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให1ประธานเครือขาย ประธานชมรม หัวหน1าหนวยงาน กระทํากอนการ
ประชุมใหญสามัญของสหกรณทุกครั้ง และให1แจ1งรายชื่อผู1แทนสมาชิกในกลุมของตนที่สหกรณโดยมิชกั ช1า
(3) ให1สมาชิกเลือกตั้งผู1แทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคนตอผู1แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ1าเศษของ
อัตราสวนดังกลาว ตั้งแตกึ่งหนึ่งให1เลือกตั้งผู1แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน อนึ่ง จํานวนผู1แทนสมาชิกในสหกรณหนึ่งๆ ต1องไมน1อยกวา
หนึ่งร1อยคน
(4) ให1ผู1แทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถ1ายังไมมีการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกใหม ก็
ให1ผู1แทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
(5) การดําเนินการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิกให1เป8นไปตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณและตามหลักการที่ที่
ประชุมใหญกําหนด
ขอ 55 การพนจากตําแหน1ง ผู1แทนสมาชิกพ1นจากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแ1 ทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอทีป่ ระชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน

(ขอ 54 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2558 วันเสารที่ 23 มกราคม 2559)
(ขอ 54 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561)

13

ขอ 56 ตําแหน1งผูแทนสมาชิกว1างก1อนถึงคราวออกตามวาระ ถ1าผู1แทนสมาชิกพ1นจากตําแหนงไมวาด1วยประการใดๆ จน
ทําให1จํานวนผู1แทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งร1อยคน หรือไมถึงสามในสี่ของจํานวนผู1แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให1ที่ประชุมกลุมดําเนินการ
เลือกตั้งผู1แทนสมาชิกให1ครบตามจํานวนที่วางลงและให1อยูในตําแหนงได1เพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผู1ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได1
ขอ 57 การแจงกําหนดการประชุมใหญ1 เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ให1สหกรณมีหนังสือแจ1งวัน เวลา สถานที่ และเรื่อง
ที่จะประชุมให1บรรดาสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกทราบลวงหน1าไมน1อยกวาเจ็ดวัน แตถ1าการประชุมนั้นเป8นการดวน อาจแจ1งลวงหน1า
ได1ตามสมควร ทั้งนี้ให1ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป8นผู1ลงชื่อในหนังสือนั้น และต1องแจ1งเจ1าหน1าที่
กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหน1าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ1งให1สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกทราบด1วย
ขอ 58 องคประชุมในการประชุมใหญ1 การประชุมใหญของสหกรณต1องมีสมาชิกมาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไมน1อยกวาหนึ่งร1อยคน ในกรณีเป8นการประชุมใหญโดยผู1แทนสมาชิกต1องมีผู1แทนสมาชิกมาประชุมไมน1อยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผู1แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน1อยกวาหนึ่งร1อยคนจึงจะเป8นองคประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผู1แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข1ารวมประชุมในฐานะผู1สังเกตการณได1แตไมมีสิทธิออกเสียง
แตแสดงความคิดเห็นได1
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให1ผู1อื่นมาประชุมแทนตนไมได1
ขอ 59 การนัดประชุมใหญ1ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณถ1าสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกแล1วแตกรณีมาประชุม
ไมครบองคประชุม ให1นัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ1ามิใช
การประชุมใหญวิสามัญทีส่ มาชิกหรือผู1แทนสมาชิกร1องขอให1เรียกประชุมแล1ว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแ1 ทนสมาชิกแล1วแตกรณีมาประชุมไม
น1อยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมน1อยกวาสามสิบคนก็ให1ถือวาเป8นองคประชุม แตถ1าเป8นการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกร1องขอให1เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเป8น
องคประชุมตามที่กลาวก็ให1งดประชุม
ขอ 60 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ1 ที่ประชุมใหญมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยกิจการทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง
ในข1อตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเข1าใหมและออกจากสหกรณ และการเลือกตั้งผู1แทนสมาชิก
(2) วินิจฉัยข1ออุทธรณของผู1สมัคร ซึ่งมิได1รับเลือกเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสมาชิกที่ถูกให1ออกจากสหกรณ
(3) พิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือบางคน และผู1ตรวจสอบกิจการ
(4) พิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ
(5) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(6) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการดําเนินการและรายงานของผู1ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ
(7) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผู1ตรวจสอบกิจการ
(8) พิจารณาคัดเลือกผู1สอบบัญชี เพื่อเสนอให1นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(9) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู1ยืมหรือค้ําประกัน
(10) พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ
(11) พิจารณาแก1ไขเพิ่มเติมข1อบังคับของสหกรณ
(12) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ หรือองคการอื่นที่สหกรณ
นี้เป8นสมาชิก และหรือถือหุ1นอยู
(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผู1ตรวจการสหกรณ หรือ
ผู1สอบบัญชี หรือพนักงานเจ1าหน1าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(14) พิจารณากําหนดกรอบนโยบาย ข1อเสนอแนะหรือคําแนะนําให1คณะกรรมการดําเนินการนําไปพิจารณาให1เป8นไปตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
(ขอ 58 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561)
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หมวดที่ 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 61 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน1ง ให1สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสิบห1าคน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิก แล1วนําเสนอที่ประชุมใหญเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ให1คณะกรรม
ดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเป8นรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน อาจให1มีเหรัญญิกหนึ่งคน และจะ
ให1มีผู1ชวยเลขานุการ หรือผู1ชวยเหรัญญิกด1วยก็ได1 นอกนั้นเป8นกรรมการ โดยให1กําหนดจํานวนกรรมการตามสัดสวนของสมาชิกแตละ
สังกัดตามความเหมาะสม
ให1สหกรณสรรหาผูท1 ี่จะเป8นกรรมการดําเนินการสหกรณให1เป8นไปตามวิธีการที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ ที่ต1องได1รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ขอ 62 ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะเปDนกรรมการดําเนินการ ห1ามมิให1บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เป8น หรือทํา
หน1าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได1รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให1จําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให1ออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตตอหน1าที่
(3) เคยถูกให1พ1 นจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิ จฉัยเป8นที่ สุดให1พ1น จากตําแหนงกรรมการตามมาตรา 22 (4) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให1ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหน1าที่
สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต1นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว1นแตการ
ผิดนัดนั้นมิได1เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง และหรือผู1ซึ่งเป8นเจ1าหน1าที่ประจําในสหกรณนี้ไมมีสิทธิได1รับเลือกตั้งเป8นกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ
ขอ 63 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแต1ละตําแหน1ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน1าที่ดังนี้
(1) เป8น ประธานในที่ป ระชุมใหญ และที่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิน การและควบคุมการประชุมดังกลาวให1เป8น ไป
ด1วยความเรียบร1อย
(2) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณให1เป8นไปด1วยความเรียบร1อยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไว1ในข1อบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน1าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน1าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจ
ปฏิบัติหน1าที่ได1 หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให1
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน1าที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณให1เรียบร1อยอยูเสมอ
(3) แจ1งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแล1วแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน1าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให1เป8นที่ถูกต1องเรียบร1อย
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให1 ภายใต1ข1อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ขอ 61 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561)
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ขอ 64 วาระอยู1ในตําแหน1ง ให1ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงได1คราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง
ในวาระเริ่มแรกของการใช1ข1อบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปทางบัญชีแล1วและได1จัดให1มีการประชุมใหญสามัญประจําปคราวถัดไป กรรมการ
ดําเนินการให1ออกจากตําแหนงเป8นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก และให1ถือวาเป8นการพ1นจาก
ตําแหนงตามวาระ ให1ที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเข1าดํารงตําแหนงแทนให1ครบตามจํานวนกรรมการดําเนินการ ในป
ตอไปให1กรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุกๆ ป
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต1องพ1นจากตําแหนงทั้งคณะ ให1คณะกรรมการดําเนินการที่ได1รับเลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงได1
เชนเดียวกับกรรมการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และให1นําความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช1โดยอนุโลม
เมื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระที่กําหนดแล1ว หากยังไมมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการดําเนินการแทน ก็ให1ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนเดิมคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการคนใหม ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการซึ่งพ1นจากตําแหนงตามวาระ
อาจได1รับเลือกตั้งอีกได1 แตต1องไมเกินสองวาระติดตอกัน
ประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ ที่พ1น จากตําแหนงกอนครบวาระไมวาด1วยเหตุใดๆ ให1ถือเป8นวาระพ1นจาก
ตําแหนงตามวาระ
ขอ 65 คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อได1รับจดทะเบียนเป8นสหกรณแล1ว ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณมีอํานาจหน1าที่และสิทธิ
เชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามที่กลาวในวรรคสอง
ให1คณะผู1จัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกประชุมกันเป8นการประชุมใหญสามัญครั้งแรก ภายในเก1าสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
สหกรณเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและมอบหมายกิจการทั้งปวงให1แกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ได1รับเลือกตั้ง
ขอ 66 การพนจากตําแหน1ง กรรมการดําเนินการพ1นจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(2) ออกตามวาระ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข1ารับตําแหนงเป8นเจ1าหน1าที่ประจําในสหกรณนี้
(5) จงใจเป8นผู1ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาต1นเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งให1ออกทั้งคณะ หรือบางคน
(8) มิได1ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดสุโขทัย
ขอ 67 ตําแหน1งกรรมการว1างลงก1อนถึงคราวออกตามวาระ ถ1าตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตาม
วาระเว1นแตการวางลงเพราะเหตุตามข1อ 66 (7) ให1กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูประชุมดําเนินการตอไปได1จนกวาจะมีการ
ประชุมใหญ ซึ่งจะได1มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถ1าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือน1อยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใดๆ ไมได1 นอกจากต1องนัดเรียกให1มีการประชุม
ใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้นเป8นตําแหนงประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได1มีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน1าที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ให1อยูในตําแหนงได1เพียงเทากําหนดเวลาของผู1ที่ตนแทน
ขอ 68 การประชุมและองคประชุม ให1คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต1องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป8นอยางน1อย
ให1ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได1 ในกรณีที่เป8น
การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก1ไขข1อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอื่นของสหกรณให1แจ1งเจ1าหน1าที่ของกรมสงเสริมสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบด1วยทุกคราว
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ในการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ต1องมี กรรมการดําเนินการมาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมดจึงจะเป8นองคประชุม
ขอ 69 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ ให1คณะกรรมการดําเนินการเป8นผู1ดําเนินกิจการและเป8นผู1แทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการจะมอบหมายให1กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู1จัดการ
ทําการแทนก็ได1
ในการดําเนินกิจการวรรคหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการต1องปฏิบัติให1เป8นไปตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ของ
คณะกรรมการดําเนินการและมติของที่ประชุมใหญ เพื่อสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก และความเจริญแกกิจการของสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให1ปฏิบัติการตางกฎหมาย
ข1อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การกู1ยืมเงิน การให1เงินกู1 และการฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ เสนองบดุลและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนออัตราคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น
คณะทํางานที่ปรึกษา ผู1ตรวจสอบกิจการ ผู1ตรวจสอบภายใน ผู1สอบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทําประโยชนให1แกสหกรณ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจ1าง และกําหนดคาตอบแทนแกผู1จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู1จัดการให1เป8นการถูกต1อง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และเสนออัตราคาตอบแทนผู1ตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ
(9) จัดให1มีและดูแลให1เรียบร1อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสินและอุปกรณที่ใช1ในการดําเนินงาน
ของสหกรณ
(10) พิจารณาให1สหกรณสมัครเข1าเป8นสมาชิกชุมนุมสหกรณและองคการอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผู1ตรวจการสหกรณ หรือ
ผู1สอบบัญชี หรือพนักงานเจ1าหน1าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาให1ความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เจ1าหน1าที่และลูกจ1างของสหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให1กิจการของสหกรณดําเนินไปด1วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู1ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู1จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ
(15) อาจเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป8นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ โดยให1ทีประชุมใหญ
ลงมติให1ความเห็นชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนให1ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ\ อ ง ตอสู1 หรือดํ าเนิ น คดีเกี่ ยวกับ กิ จการของสหกรณ หรือประนี ป ระนอมยอมความ หรื อมอบข1อ พิ พ าทให1
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(17) จัดทําและเสนอแผนงานในการดําเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจําปเพื่อที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติ
(18) กระทําการอื่นเกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไว1ในวัตถุประสงคของสหกรณ
(19) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเป8นผู1แทนของสหกรณ เพื่อเข1าประชุมใหญและออกเสียงในการประชุมใหญของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณหรือองคการอื่น ซึ่งสหกรณนี้เป8นสมาชิกหรือผู1ถือหุ1น ทั้งนี้ ตามที่ข1อบังคับ
หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณหรือองคการนั้นกําหนดไว1
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(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน1าที่ในการดําเนินงานให1แกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
หรือผู1จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข1องได1ตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 70 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ถ1ากรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเว1นกระทําการ หรือ
กระทําโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหน1าที่ของตน จนทําให1เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีข1อ
บกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเป8น
เหตุให1สหกรณได1รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต1องรับผิดชดใช1คาเสียหายให1แกสหกรณ
คณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 71 คณะกรรมการอํ า นวยการ ให1 ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การจํ า นวนไมเกิ น ห1 า คนเป8 น
คณะกรรมการอํานวยการ โดยให1มีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป8นกรรมการ
ให1 คณะกรรมการอํานวยการ อยู ในตําแหนงได1 เทากั บ กํ าหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ น การซึ่งตั้ งคณะกรรมการ
อํานวยการนั้น
ให1 คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต1องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป8นอยางน1 อย
และให1ประธานกรรมการอํานวยการหรือผู1ที่ประธานกรรมการอํานวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได1
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต1องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
อํานวยการทั้งหมด จึงจะเป8นองคประชุม
ข1อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให1เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 72 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ให1คณะกรรมการอํานวยการเป8นผู1ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่ได1รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ให1เป8นไปตามกฎหมายข1อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณให1ถูกต1องตามกฎหมาย ข1อบังคับและระเบียบของสหกรณ
(3) ควบคุม กํากับ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให1อยูในสภาพอันปลอดภัย และพร1อมที่
จะนํามาให1ผู1เกี่ยวข1องตรวจสอบได1ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก1ไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทํางบการเงินและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญ
(6) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ
(8) ดําเนินการอื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 73 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ จํานวน ไมเกินห1าคนเป8น
คณะกรรมการเงินกู1 โดยให1มีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป8นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู1ให1อยูในตําแหนงได1เทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู1นั้น
ให1คณะกรรมการเงินกู1ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต1องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป8นอยางน1อย และให1
ประธานกรรมการเงินกู1หรือผู1ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู1นัดเรียกประชุมได1
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ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู1 ต1องมีคณะกรรมการเงินกู1มาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู1ทั้งหมด
จึงจะเป8นองคประชุมข1อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู1 ให1นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 74 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ให1คณะกรรมการเงินกู1มีอํานาจหน1าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู1แกสมาชิกตาม
กฎหมายข1อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งข1อตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช1เงินกู1ของสมาชิกให1เป8นไปตามความมุงหมายที่ให1เงินกู1นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให1เงินกู1มีหลักประกันตามที่กําหนดไว1ในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกู1
รายใดเกิดบกพรองก็ต1องกําหนดให1ผู1กู1จัดการแก1ไขให1คืนดี
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู1กู1ให1เป8นไปตามที่กําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต1นให1ได1ข1อความจริง ในกรณีสมาชิกผู1กู1ขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู1 หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให1คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู1 หรือเสนอให1สมาชิกออกจาก
สหกรณ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ขอ 75 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวนไมเกินห1าคน
เป8นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ โดยให1มีตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป8นกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ให1 อ ยู ในตํ า แหนงได1 เทาที่ กํ า หนดเวลาของคณะกรรมการดํ าเนิ น การซึ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต1องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป8น
อยางน1อยและให1ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือผู1ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนัด
เรียกประชุมได1
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ต1องมีกรรมการมาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมดจึงจะเป8นองคประชุม
ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ รายงานผลการปฏิบัติงานให1คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ขอ 76 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ให1คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ มีอํานาจและ
หน1าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) ให1การศึกษาอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และผู1ที่สนใจให1ทราบถึงอุดมการณ หลักและวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ
(2) ประชาสัมพันธให1สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได1ทราบถึงผลงานของสหกรณที่ได1ดําเนินงานมาแล1ว
(3) ดําเนินการในการหาผู1สมัครเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
(4) ให1การศึกษาอบรมแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย และการใช1จายเงินอยางรอบคอบ การประกอบ
อาชีพตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะกอให1เกิดประโยชนตอตนเองและบุคคลในครอบครัว
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวด1านการดําเนินงานของสหกรณอื่น ทั้งในและนอกประเทศเพื่อนําตัวอยางที่ดีมา
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาให1บริการแกสมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการสวัสดิการ
ขอ 77 คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณจํานวนไมเกินห1าคน
เป8นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยให1มีตําแหนงเป8นประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป8นกรรมการ
คณะกรรมการสวัสดิการ ให1อยูในตําแหนงได1เทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการสวัสดิการนั้น
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ให1คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะต1องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป8นอยางน1อยและให1
ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได1
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต1องมีกรรมการมาประชุมไมน1อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมดจึง
จะเป8นองคประชุม
ให1คณะกรรมการสวัสดิการ รายงานผลการปฏิบัติงานให1คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 78 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ ให1คณะกรรมการสวัสดิการมีอํานาจและหน1าที่ดําเนินการตามข1อบังคับ
ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวข1อง ตลอดจน มติ และคําสั่งของคณะกรรมการ รวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ในสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด เพื่อนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(2) กําหนดระเบียบทั่วไป ในการจัดสวัสดิการภายในสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด เพื่อนําเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(3) ควบคุ ม ดู แ ล การจั ด สวัส ดิ การภายในสหกรณออมทรัพ ยครูสุ โขทั ย จํ ากั ด ให1 เป8 น ไปตามระเบี ย บที่ กํ าหนดและ
อํานวยการจัดสวัสดิการให1เกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ประธานในที่ประชุม
ขอ 79 ประธานในที่ ประชุ ม ในการประชุมใหญ หรือ การประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ หรือการประชุม อื่นใด ให1
ประธานกรรมการเป8นประธานในที่ประชุม ถ1าประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให1รองประธานกรรมการเป8นประธานในที่ประชุม ถ1า
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมให1ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเป8นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให1นําความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช1โดยอนุโลม
การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปIญหาในที่ประชุม
ขอ 80 การออกเสียง สมาชิกหรือผู1แทนสมาชิก กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน กรรมการอื่น ออก
เสียงในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
แล1วแตกรณีได1คนละหนึ่งเสียง และจะมอบให1ผู1อื่นมาประชุมแทนตนไมได1
ผู1ใดมีสวนได1เสียเป8นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด ผู1นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได1และที่ประชุมอาจเชิญผู1
นั้นออกจากที่ประชุมจนกวาจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข1องแล1วเสร็จก็ได1
ขอ 81 การวินิจฉัยปIญหา เว1นแตจะได1กําหนดไว1เป8นอยางอื่นในข1อบังคับนี้ การวินิจฉัยปUญหาตางๆ ในที่ประชุมใหญ หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให1ถือคะแนนเสียง
ข1างมาก ถ1าคะแนนเสียงเทากันให1ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป8นเสียงชี้ขาด เว1นแตในกรณีตอไปนี้ให1ถือเสียง
ไมน1อยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู1แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก1ไขเพิม่ เติมข1อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ
(3) การควบสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 82 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมกรรมการอื่นๆ นั้น
ต1องจัดให1ผู1เข1าประชุมลงลายมือชื่อพร1อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว1ในรายงานการประชุม และให1ประธานในที่ประชุม
กับเลขานุการ และกรรมการอีกคนหนึ่งที่เข1าประชุมในการประชุมคราวนั้นลงลายมือชื่อไว1เป8นสําคัญ
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หมวดที่ 8
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 83 การจางและแต1งตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรู1
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเป8นผู1จัดการ ในการจ1างผู1จัดการ สหกรณต1องทําหนังสือสัญญาจ1างไว1เป8นหลักฐาน และ
คณะกรรมการดําเนินการต1องเรียกให1มีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจ1างผู1จัดการ ต1องให1ผู1จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน1าที่ดังกําหนดไว1ในข1อ 85 เป8นลายลักษณอักษร
ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจ1าง
การกําหนดอัตราเงินเดือน การให1สวัสดิการ การให1ออกจากตําแหนงของผู1จัดการสหกรณ
ขอ 84 การดํ ารงตํ า แหน1 งผู จั ด การสหกรณ สหกรณอาจจ1 างผู1 จั ด การสหกรณ โดยกํ าหนดระยะเวลาหรื อ ไมกํ า หนด
ระยะเวลาก็ได1
ขอ 85 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผู1จัดการมีอํานาจหน1าที่จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดา
กิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข1าเป8นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ให1เป8นการถูกต1องตลอดจนเป8นธุระจัดให1ผู1เข1าเป8นสมาชิก ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเข1ากับเงินคาหุ1นตามข1อบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมให1มีการเก็บเงินคาหุ1นรายเดือน แจ1งยอดจํานวนหุ1น จายคืนคาหุ1นและสงเสริมการถือหุ1นในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝากและสงเสริมการฝากเงินในสหกรณ
(4) เป8นธุระในการตรวจสอบคําขอกู1 จายเงินกู1 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู1และดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให1เงินกู1ให1
เป8นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว1
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุ1นและเงินให1กู1แกสมาชิกคงเหลือเป8นรายบุคคล พร1อมกับแจ1งให1สมาชิกทราบเป8นรายบุคคล
เฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจ1างเจ1าหน1าที่และลูกจ1างของสหกรณตามอํานาจหน1าที่ที่กําหนดในระเบียบ
รวมถึงกําหนดหน1าที่และวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจ1าหน1าที่และลูกจ1างของสหกรณ ตลอดจนเป8นผู1บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ1าหน1าที่
และลูกจ1างเหลานั้นให1เป8นไปโดยถูกต1องเรียบร1อย
(7) เป8นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน เรียกใบรับเงิน หรือมีใบสําคัญจายเงินโดยครบถ1วน รับผิดชอบในการรับ
จายเงินทั้งปวงของสหกรณให1เป8นการถูกต1อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการเงินไว1โดยครบถ1วนและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณให1เป8นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณให1ถูกต1องครบถ1วนและเป8นปUจจุบันอยูเสมอ
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการ
อื่น คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงิน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ
(11) เข1ารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น คณะอนุ
กรรมการ คณะทํางาน เว1นแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นมิให1เข1ารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของสหกรณให1อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได1รับมอบหมาย
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ขอ 86 การพนจากตําแหน1งของผูจัดการ ผู1จัดการของสหกรณต1องพ1นจากตําแหนงด1วยเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป8นหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะต1องห1ามตามกฎหมายสหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ1าง
(5) ถูกเลิกจ1าง
(6) ถูกลงโทษให1ออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให1เห็นเป8นประจักษวาได1กระทําการ หรือละเว1นการกระทําการ
ใดๆ อันอาจทําให1เกิดความไมสงบเรียบร1อยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหน1าที่ผู1จัดการสหกรณ
ขอ 87 การลาออก ให1ผู1จัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมน1อยกวาสามสิบวัน และให1เลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของ
ผู1จัดการสหกรณกระทําได1ไมเกินหกสิบวัน
ขอ 88 การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถ1าสหกรณยังมิได1มีการจัดจ1าง และแตงตั้งผู1จัดการ
หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจ1างเจ1าหน1าที่สหกรณในตําแหนงอื่นด1วยได1 ให1คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหน1าที่
ผู1จัดการให1กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแตต1องไมเกิน 5 ป
ขอ 89 การแต1งตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถ1าตําแหนงผู1จัดการวางลงและยังไมได1แตงตั้งให1ผู1ใดดํารงตําแหนงแทน หรือ
เมื่อผู1จัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหน1าที่ได1เป8นครั้งคราว ให1รองผู1จัดการ หรือผู1ชวยผู1จัดการ หรือเจ1าหน1าที่อื่นของสหกรณตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว1เป8นผู1รักษาการแทน
ขอ 90 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู1จัดการ ให1เป8นหน1าที่ของคณะกรรมการดําเนินการต1องจัดให1มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะ
อันแท1จริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 91 เจาหนาที่อื่น นอกจากตําแหนงผู1จัดการแล1ว สหกรณอาจจัดจ1างและแตงตั้งเจ1าหน1าที่อื่นตามความจําเป8นเพื่อปฏิบัติ
งานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบวาด1วยเจ1าหน1าที่และลูกจ1างที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 92 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ
และความสามารถ และเหมาะสม เป8นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได1 เพื่อให1ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ ทั้งนี้ให1เป8นไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 93 ผูตรวจสอบกิจการ ให1ที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู1มีคุณวุฒิความรู1ความสามารถในด1าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวข1องกับสหกรณ โดยมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะต1องห1ามของผู1ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาต1นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง เว1นแตการผิดนัดนั้น มิได1เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง จํานวน 5 คน เป8นผู1
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ
ให1สมาชิกเสนอชื่อให1ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนโดยเปTดเผย และให1ผู1ได1รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด เป8นผู1
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให1ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป8นผู1ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน
ให1สรรหาผู1ตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 คน ในวันสรรหาทั่วไป ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด และให1นําเสนอรายชื่อผู1ที่
ได1รับการสรรหาเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
ให1ผู1ที่ได1รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป8นผู1ตรวจสอบกิจการสํารอง
(ขอ 93 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ1สามัญประจําป9 2560 วันเสารที่ 20 มกราคม 2561)
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ขอ 94 การดํารงตําแหน1งผูตรวจสอบกิจการ ผู1ตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงได1คราวละหนึ่งปทางบัญชีของ
สหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแล1วหากยังไมมีการเลือกตั้งผู1ตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให1ผู1ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน1าที่ไป
พลางกอน ผู1ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได1รับเลือกตั้งอีกได1
การพ1นจากตําแหนงผู1ตรวจสอบกิจการ ผู1ตรวจสอบกิจการต1องพ1นจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป8 น เหตุ ผ ลยื่ น ตอประธานคณะผู1 ต รวจสอบกิ จ การหรื อ ยื่ น ตอคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณแล1วแตกรณี
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู1ตรวจสอบกิจการซึ่งเป8นบุคคลธรรมดา ออกจากตําแหนงทั้งคณะ
หรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณ สมบัติ หรือมีลักษณะต1องห1ามตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ
กําหนด
ขอ 95 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผู1ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน1าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในข1อตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ
และข1อเท็จจริงของสหกรณที่เป8นอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลั ก ฐานและความถูก ต1 อ งของการดํ าเนิ น ธุ รกิ จแตละประเภทของสหกรณ เพื่ อ ประเมิ น ผลและอาจให1
ข1อแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผู1จัดการและเจ1าหน1าที่ของสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ1างและแตงตั้งเจ1าหน1าที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ1างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช1จายเงินตามงบประมาณของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข1อบังคับและระเบียบ
มติ ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข1อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอื่นๆ เพื่อให1เกิดผลดีแก
การดําเนินกิจการของสหกรณ
การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ ผู1ตรวจสอบกิจการต1องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ขอ 95/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให1ผู1ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําป
รวมทั้งข1อสังเกตข1อเสนอแนะเป8นลายลักษณอักษร และเข1ารวมประชุมเพื่อแจ1งผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณด1วย
กรณีที่ผู1ตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอให1เกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางร1ายแรง หรือ
สหกรณมีการปฏิบัติไมเป8นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข1อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ ป ระชุ ม หรื อ คํ า สั่ ง ของสหกรณจนกอให1 เกิ ด ความเสี ย หายแกสมาชิ ก และสหกรณอยางร1า ยแรง ให1 แ จ1 ง ผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก1ไข และให1จัดสงสําเนารายงานดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สํานักงานสหกรณจังหวัด ที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ให1ผู1ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก1ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแก1ไขและผลการ
ติดตามของผู1ตรวจสอบกิจการ ตอสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
การพิจารณาความรับผิดของผู1ตรวจสอบกิจการให1เป8นไปตามมติที่ประชุมใหญ
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หมวดที่ 9
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 96 ระเบียบของสหกรณ ให1คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ เพื่อดําเนินการให1เป8นไปตามวัตถุ
ประสงคของสหกรณ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณรวมทั้งในข1อตอไปนี้
(1) ระเบียบวาด1วยการรับเงินฝาก
(2) ระเบียบวาด1วยการให1สหกรณอื่นกู1ยืมเงิน
(3) ระเบียบวาด1วยการให1เงินกู1
(4) ระเบียบวาด1วยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(5) ระเบียบวาด1วยข1อบังคับเกีย่ วกับการทํางานของเจ1าหน1าที่และลูกจ1าง
(6) ระเบียบวาด1วยการใช1ทุนสาธารณประโยชน
(7) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว1ให1มี เพื่อสะดวกและเป8นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ ระเบียบตาม (1) และ (2) ต1องได1รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจึงจะใช1บังคับได1 สวนระเบียบอื่นนอกจาก (1)
และ (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช1แล1ว ให1สงสําเนาให1นายทะเบียนสหกรณกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบ
ขอ 97 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณเสียหายด1วยประการใดๆ หรือในกรณีที่
สหกรณเรียกคืนเงินกู1ตามข1อ 96 (3) แตมิได1รับชําระตามที่เรียก คณะกรรมการดําเนินการต1องร1องทุกข หรือฟ\องคดีภายในกําหนดอายุ
ความ ถ1าคณะกรรมการดําเนินการ หรือสหกรณไมร1องทุกขหรือฟ\องคดี ให1นายทะเบียนสหกรณร1องทุกขหรือฟ\องคดีแทนสหกรณได1
โดยสหกรณเป8นผู1ออกคาใช1จายที่เกี่ยวกับการดําเนินการคดีดังกลาว รวมทั้งการแก1คดีดังกลาวทั้งหมด
ขอ 98 การตีความในขอบังคับ ในกรณีที่มีปUญหาเกี่ยวกับการตีความในข1อบังคับข1อใด ให1สหกรณเสนอปUญหานั้นตอ
นายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคําแนะนํา และให1สหกรณปฏิบัติตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 99 การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแก1ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับได1โดยมติแหงที่ประชุม
ใหญซึ่งมีคะแนนเสียงไมน1อยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม และให1สหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแก1ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับนั้นตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจด
ทะเบียนแล1วการแก1ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช1ข1อบังคับนั้นจึงเป8นอันสมบูรณ การเสนอให1ที่ประชุมใหญพิจารณาแก1ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนใช1ข1อบังคับนั้น จะกระทําได1ก็ตอเมื่อได1แจ1งข1อความที่เสนอให1พิจารณานั้นโดยเต็มสํานวนไปให1สมาชิกทราบลวงหน1า พร1อมกับ
หนังสือแจ1งนัดประชุม
ขอ 100 การจําหน1ายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณต1องเลิก และได1จัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสิน
ตามกฎหมายวาด1วยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพร1อมด1วยดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณเสร็จแล1ว ปรากฏวา
สหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ให1ผู1ชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุ1นให1แกสมาชิกไมเกินมูลคาหุ1นที่ชําระแล1ว
(2) จายเป8 น เงิน ปU น ผลตามหุ1 น ที่ ชํ าระแล1 ว แตต1อ งไมเกิ น อั ต ราที่ น ายทะเบี ยนสหกรณกําหนดตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติสําหรับสหกรณแตละประเภท
(3) จายเงินเฉลี่ยคืนให1แกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกได1ทําไว1กับสหกรณในระหวางปตามที่กําหนดไว1ในข1อบังคับ
เงินที่จายตามข1อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต1องไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณหาได1ในระหวางปที่เลิก
สหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปUนผลที่ถอนไปตามข1อ 23 (4) ในปนั้น
ถ1ายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ให1โอนให1แกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ หรือ
ด1วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญได1ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 101 ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกว1าหาพันคน ภายหลังจากที่ได1จดทะเบียนถือใช1ข1อบังคับนี้แล1ว ให1สหกรณจัดให1
มีผู1แทนสมาชิกตามข1อ 54 ให1เสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญคราวตอไป
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ขอ 102 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ให1สหกรณนําบทบัญญัติที่กําหนดไว1ในกฎหมายวาด1วยสหกรณ
ตลอดจนคําสั่งและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณมาใช1เป8นสวนหนึ่งแหงข1อบังคับนี้ด1วย
บทเฉพาะกาล
ขอ 103 นับแต1วันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใช1อยูกอนวันที่ข1อบังคับนี้ถือใช1 และไมขัดหรือแย1งกับ
ข1อบังคับนี้ให1ถือตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะได1กําหนดระเบียบขึ้นถือใช1ใหม

ที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2544 ของสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2545
ได1ลงมติให1เปลี่ยนใช1ข1อบังคับข1างต1นนี้แทนข1อบังคับเดิมซึ่งเป8นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณได1รับจดทะเบียน
แล1ว
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