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ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
พ.ศ. 2545 

******************************* 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2544  แห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2545 

ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับฉบับน้ีแทนข้อบังคับฉบับเดิม   ซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้นต้ังแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับฉบับน้ีตาม
ความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด พ.ศ. 2545 
ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับ 
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่  ก่อนข้อบังคับสหกรณฉ์บับน้ีใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับน้ีมีผลบงัคับใช้ 
คำจำกัดความแห่งข้อบังคับน้ี 
“สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด 
“ข้อบังคับ”   หมายความว่า  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
“คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
“รองประธานกรรมการ”  หมายความว่า  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
“กรรมการ”   หมายความว่า  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
“สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จำกัด 
“สมาชิกสมทบ”   หมายความว่า  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด 
“ผู้แทนสมาชิก”   หมายความว่า  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
“เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์”  หมายความว่า  ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจำในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย 

จำกัด ตามระเบียบที่กำหนด 
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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

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

หมวดที่ 1 
ช่ือ ประเภท และที่ต้ังสำนักงาน 

 

ข้อ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสำนักงาน 
            ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
            ที่ต้ังสำนักงานใหญ่ เลขที ่118/2 ถนนจรดวิถีถ่อง หมู่ที่ 4  ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ที่ต้ังสำนักงานสาขา เลขที ่126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
ท้องที่ดำเนินงาน  จังหวัดสุโขทัย 

         สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ังสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียน สหกรณ์       
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์   สหกรณ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพ่ือ
ประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปน้ี 
 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตาม
สมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น 
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ 
(5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์ 

 (9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่น  หรือของสถาบันการเงินซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก  หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์ 

(10) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเก่ียวกับอาชีพ 
(13) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
(14) ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(15) ซื้อต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน  

 (16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพ่ือส่งเสริมปรับปรุงกิจการ
สหกรณ์ 
 
(ข้อ 1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553) 
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(17) กระทำการต่างๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  ทั้งน้ี  
รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าชื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำ
หรือรับจำนำ  ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาท่ีเก่ียวกับ  หรือเน่ืองในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ด้วย 

(18) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาท่ีเก่ียวกับ หรือเน่ืองในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวดที่  3 
ทุน 

ข้อ 3 ที่มาของเงินทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น 
(3) กู้ยืมเงิน ออกต๋ัวสัญญาใช้เงินและหรือตราสารการเงนิอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสำรองและหรือทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

 

หุ้น 
ข้อ 4 การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 

 ข้อ 5 การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของ
จำนวนเงินได้รายเดือน ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 สมาชิกสมทบให้ถือหุ้นตามความสมัครใจ  แต่ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยหุ้น 
 เงินได้รายเดือนตามวรรคหน่ึง หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
บำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนอีก
เมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ  41 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
อน่ึงสมาชิกคนหน่ึงๆ  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหน่ึงในสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ 

ข้อ 6 การชำระค่าหุ้นรายเดือน  การชำระค่าหุ้นรายเดือนน้ัน  ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตาม ข้อ 46 และไม่สามารถหัก
รายได้ ให้สมาชิกรายน้ันนำเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

           ในการชำระค่าหุ้น สมาชิกจะนำค่าหุ้นหักกลบลบหน้ีกับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้น  
ที่ยังส่งใช้ไม่ครบค่าหุ้นที่ตนถือ 
           ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือชำระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี 

เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกน้ัน  ตกอยู่ในพฤติการณ์อัน
ทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิก
น้ันมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 7 การลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน  หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า  
100,000.- บาท และไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์ จะลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 
(ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550) 
(ข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2564 ประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564) 
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ข้อ 8 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือ   ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 
ข้อ 9 ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุ้นสำหรับหุ้นหน่ึงหรือหลายหุ้นที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกน้ันๆ ถ้าใบหุ้นของสมาชิกคนใด

สูญหายหรือชำรุด และสมาชิกน้ันประสงค์ให้สหกรณ์ออกใบหุ้นให้ใหม่ก็ให้ย่ืนคำร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์น้ัน เมื่อรับค่าหุ้นคืน ต้องเวนคืนใบหุ้นของสมาชิกน้ัน ให้แก่สหกรณ์ทั้งสิ้น 
การออกใบหุ้น การจำนำ การโอนและการเปลี่ยนแปลงหุ้นให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 4 
การดำเนินงาน 

 ข้อ 10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตาม
ข้อบังคับน้ีให้ปฏิบัติดังน้ี 
      (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม   ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝาก
ของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ   จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ไม่น้อยกว่าสามคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนน้ี จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการและ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์น้ัน ต้อง
ประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย 
 

วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
ข้อ 11 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ี

จำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม

สำหรับปีก่อนไปพลาง 
ข้อ 12 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน  หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธี 

อื่นใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงาน หรือการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ได้ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ี จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ 11  
 

การรับฝากเงิน 
ข้อ 13 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ 

สหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ 14 การให้เงินกู้ เงินกู้น้ันอาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น 
การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับน้ีและระเบียบของ

สหกรณ์ ข้อกำหนดต่างๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวด
ชำระหน้ีสำหรับเงินกู้และข้อกำหนดอื่นๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ันให้เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นน้ัน คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่
สมาชิกแล้ว สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์น้ี ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่
กำหนดไว้ 
(ข้อ 10 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553) 
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ข้อ 15 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ   จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิก ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
ข้อ 16 ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้ตามประเภทและจำกัดดังต่อไปน้ี 

 (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู้เงินคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเงินเพ่ือการอันจำเป็น    หรือมีประโยชน์ต่างๆ         
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้  เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ            
หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจำนวนเกินกว่าจำกัดที่สมาชิกน้ันอาจได้รับเงินกู้สามัญ   (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนน้ี)  
คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร    โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทน้ี ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (4) เงินกู้กรณีพิเศษ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายอันเพ่ือการอันจำเป็น     หรือมีประโยชน์ต่างๆ      
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17 ดอกเบี้ยเงินกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทท่ีให้แก่สมาชิกในอัตราตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 18 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลัก 

ประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนดในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเงินกู้ไม่
ว่าประเภทใดๆ  เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที   โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้
คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 

 (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหน้ี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีดัง
ว่าน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหน้ีแทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถชำระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้
ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนตามท่ีผู้กู้ ได้ทำหนังสือกู้ให้
ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

ข้อ 19 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  ผู้กู้หรือผูค้ำ้ประกันต้องรับผูกพันว่า   ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย  หรือ
ลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3)จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหน้ีสินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่ในกรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 46) 
 

การฝากหรือการลงทุนเงินสหกรณ์ 
ข้อ 20 การฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์น้ันสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกได้รับ 
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การเงินและการบัญชีสหกรณ์ 
ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งน้ี เป็นไป

ตามระเบียบของสหกรณ์ 
การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 

30  พฤศจิกายน ของทุกปี 
เมือ่สิ้นปีทางบัญชีของทุกปีให้สหกรณ์จัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
ข้อ 22 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง

แล้วต่อที่ประชุมใหญ่    เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 
ให้สหกรณ์ส่งสำเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่น้ันไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผย ณ สำนักงานของสหกรณ์ก่อนวัน

ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ให้สหกรณ์ส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบ

วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่  
อน่ึง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิก ขอ

ตรวจดูได้ 
 

กำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 23 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป            

แล้วปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรเป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละหน่ึงของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน หรือตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหน่ึง ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนในอัตราไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วน
แห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วย  จำนวนเงินปันผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีน้ันต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย    

ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณ
เงินปันผลต้ังแต่เดือนน้ัน  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือนสหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกได้ชำระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี           
แต่สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีน้ัน  เว้นแต่มีเหตุอันควร   
ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

 (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน   ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังสำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
 (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์  ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว สมาชิกสมทบ ตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
 
 

(ข้อ 21 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564) 
(ข้อ 23 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 23 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564) 
(ข้อ 23 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564) 



7 

ทุนสำรอง 
ข้อ 24 ที่มาแห่งทุนสำรอง  ทุนสำรองน้ันนอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 23 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มี

ผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
อน่ึง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้สมทบเงินจำนวนน้ัน

เป็นทุนสำรอง 
ข้อ 25 สภาพแห่งทุนสำรอง   ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม   สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้

ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ไม่ได้ 
ทุนสำรองจะถอนได้ก็แต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน  หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้

จดทะเบียนแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ 
ข้อ 26 ทะเบียนและบัญชี    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้นและทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม

และบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียน

เก่ียวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกน้ันและได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

ข้อ 27 กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จัดให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์น้ีไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ สมาชิกและผู้ที่สนใจอาจขอตรวจดูได้ โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 
ข้อ 28 การตรวจสอบบัญชี   การบัญชีของสหกรณ์น้ัน ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง 
ข้อ 29 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี หรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เก่ียวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสำคัญต่างๆ ของสหกรณ์ได้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องตามความในวรรคแรก อำนวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของ สหกรณ์ให้
ทราบตามความประสงค์ 

ข้อ 30 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล  
ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานน้ันกำหนด 
 

หมวดที่ 5 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ข้อ 31 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์คือ 
 (1) ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวน 
ที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
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ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
       (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
     (3) ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดสุโขทัย หรือ 
                   ข.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด
สุโขทัยเท่าน้ัน หรือ 
             ค.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย หรือ 
             ง.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำท่ีปฏิบัติงานในด้านการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสุโขทัย 
หรือ     
             จ.เป็นสมาชิกคุรุสภา  ซึ่งทำงานประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย หรือ 
             ฉ.เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์น้ี หรือ 
             ช.เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
สังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
    (4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
    (5) มิได้เปน็สมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
             ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  ต้องย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้อง
มีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครชั้นต้นรับรอง ส่วนในใบสมัครของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสหกรณ์ ให้ผู้จัดการรับรอง หรือเป็น
สมาชิกคุรุสภาซึ่งทำงานประจำโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุโขทัย  ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของ
โรงเรียนเป็นผู้รับรอง  หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด สังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ให้ผู้จัดการศูนย์ประสานงานรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็น
การสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  ถ้าคณะกรรมการ
ดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่าน้ี ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิก
ที่มาประชุม 

 
 
 

 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2548) 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553) 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555) 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559) 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562) 
(ข้อ 32 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564) 
(ข้อ 33 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550) 
(ข้อ 33 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562) 
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ข้อ 34 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ 35 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2)  เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ 
(3)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย  
(4)  เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก 
(5)  บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
(6)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(7)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 

 กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 35 (4) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้ถือว่าสมาชิกสมทบรายน้ันๆ ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 

สมาชิกสมทบที่ไม่มีความสัมพันธ์ ตามข้อ 35 (4) มีสิทธิในการถอนเงินและฝากเงินเพ่ิมได้ไม่เกินจำนวนเงินฝากที่มีอยู่กับ
สหกรณ์  ณ  วันที ่9 มิถุนายน 2563 

ข้อ 36 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครเป็นสมาชิกสมทบ   โดยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสองคนเป็น
ผู้รับรอง 

ข้อ 37 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหน่ึง
ร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 38 การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ผู้เข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังน้ีแล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์  
 สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

 (1) ได้รับบริการทางธุรกิจ 

- ซื้อหุ้น 

  - เงินฝาก    
- เงินกู้ 

 (2) ได้รับบริการทางวิชาการ 

 หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังน้ี 

   (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ ์

   (2) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย 

  (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
  (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่เรืองและมั่นคง  

 

(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 วันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2553) 
(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562) 
(ข้อ 35 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ท่ี 23 มกราคม 2564) 
(ข้อ 36 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข้อ 37 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2550)  
(ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2550) 
(ข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันเสาร์ท่ี    24 มกราคม 2558) 
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ข้อ 39 การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งย้าย   โอนหรือเข้ามาสังกัดในหน่วยงานใหม่และมี
คุณสมบัติตามข้อ 32 (3) ถ้าสมาชิกน้ันมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมมายังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็น
สมาชิกใหม่  ให้ยื่นความจำนงเป็นหนังสือขอโอนต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด ให้สหกรณ์ดำเนินการโอนสมาชิกภาพให้เสร็จสิ้นไป 

ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 41 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตน
มีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายน้ัน มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีให้ทำตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการ
ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวน้ัน ทั้งน้ีตามข้อกำหนดในข้อ 47 วรรคแรก และข้อ 48 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
ข้อ 43 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดย

แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าลาออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 44 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมช่ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อ 35 
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด   ทั้งน้ีโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ดำเนินการ 
(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ทีเ่กิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหน้ี  ไม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ี    
ดังว่าน้ันถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหน่ึงๆ 
 (6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก    หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหน้ีสินต่อ 
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
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(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ์   หรือประพฤติการใดๆ   อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต
หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนและพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ีและได้ลงมติให้สมาชิก

ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกน้ันถูกให้ออก
จากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 45 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 

ข้อ 46 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อ 47 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
42(1),(2),(3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยมีเงิน  ปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกน้ัน หรือจะเรียกให้
จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกน้ันด้วย  ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการ รับฝากเงินใน
ข้อบงัคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยู่ในวันต้นปีน้ัน  คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อ 32(3) 
โดยไม่มีความผิดน้ัน    คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
42 (5) , (6)น้ัน  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกขอใช้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี   
โดยขอรับเงินปันผลในปีน้ันภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะ
จ่ายให้ตามข้อกำหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับน้ี และในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 48 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินดังกล่าวในข้อ 47 น้ัน สหกรณ์มีอำนาจ
หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 49 การใช้ข้อบังคับแก่สมาชิกสมทบ ให้นำความตามข้อบังคับข้อ 40 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ข้อ 
41  เรื่องการต้ังผู้รับโอนประโยชน์  ข้อ 42  เรื่องการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 43 เรื่องการลาออกจากสหกรณ์  ข้อ 44 เรื่องการให้
ออกจากสหกรณ์  ข้อ 45 เรื่องการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ข้อ 47 เรื่องการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ   และข้อ 48 เรื่องการหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ มาใช้บังคับแก่สมาชิกสมทบโดยอนุโลม 
 

ความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
ข้อ 50 ความรับผิดของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์จำกัดเพียง  

ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

(ข้อ 47 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564) 
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หมวดที่ 6 
การประชุมใหญ ่

ข้อ 51 การประชุมใหญ่สามัญ   ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป   ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยปีละครั้งภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 52 การประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระ
แล้วคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมี
จำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอเพ่ือการใดการ
หน่ึงต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น   ให้นายทะเบียนสหกรณ์มี
อำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 53 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก    กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน 

ข้อ 54 การเลือกผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นผู้แทนสมาชิก 

  (2) การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึงๆ ให้ประธานเครือข่าย ประธานชมรม หัวหน้าหน่วยงาน กระทำก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครัง้ และให้แจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนที่สหกรณ์โดยมิชักช้า 
  (3)  ให้สมาชิกเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าว ต้ังแต่กึ่งหน่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคน อน่ึง จำนวนผู้แทนสมาชิกในสหกรณ์หน่ึงๆ ต้องไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยคน 
  (4)  ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็
ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน 
  (5)  การดำเนินการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และตามหลักการที่ที่
ประชุมใหญ่กำหนด 

ข้อ 55 การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม ่
(2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดลงมติถอดถอน 
ข้อ 56 ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จน

ทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยคน หรือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการ
เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลงและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าท่ีกำหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนน้ันชอบจะอยู่ได้ 

 
(ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์ที่  23 มกราคม 2559) 
(ข้อ 54 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561) 
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ข้อ 57 การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่อง 
ที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้าการประชุมน้ันเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้า  
ได้ตามสมควร ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือน้ัน และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 58 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
แต่แสดงความคิดเห็นได้ 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 59 การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม  

ไม่ครบองค์ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังน้ีถ้ามิใช่
การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่
น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็น
องค์ประชุมตามท่ีกล่าวก็ให้งดประชุม 

ข้อ 60  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึน  เก่ียวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
          (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยอุทธรณ์ของ  ผู้สมัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
          (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
          (3) อนุมัติงบการเงินประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ของสหกรณ์ 
          (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปี
จากผู้ตรวจสอบกิจการ 
          (5) กำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

          (6) กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
          (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
          (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า เบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา        
และที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ     
          (9) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

          (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดต้ังหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
          (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
          (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   
          (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
          (14) รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจาก
สหกรณ์น้ันในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 
 

(ข้อ 58 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 60 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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          (15) รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี         
ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  ถูกดำเนินคดี  ถูกร้องเรียน และถูกโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 

          (16) รายงานรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่ มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 

          (17) รายงานรายการอื่นที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด 
 

หมวดที่ 7 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 61 การเลือกต้ังและการดำรงตำแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสิบห้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจาก
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  ให้คณะกรรม
ดำเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหน่ึงคนหรือหลายคน  เลขานุการหน่ึงคน อาจให้มีเหรัญญิกหน่ึงคน       
และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ  หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกน้ันเป็นกรรมการ โดยให้กำหนดจำนวนกรรมการตามสัดส่วนของสมาชิก
แต่ละสังกัดตามความเหมาะสม 

           ให้สหกรณ์สรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  ที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  หรือผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร  ในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านอบรมหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน 

ข้อ 62 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นกรรมการดำเนินการ  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือทำหน้าท่ี
กรรมการดำเนินการ 

           (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

           (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

           (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)  แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

           (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 

 (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
           (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วแต่กรณี 
           (9) มีหรือเคยมี ส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
หรือฉ้อโกงประชาชน 

           (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
           (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์น้ันเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง    

(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์น้ันไม่เกินหน่ึงปี   
 

(ข้อ 61 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 61 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
(ข้อ 62 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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           (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน  

(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี ก่อนวันที่ได้รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน 

ข้อ 63 อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าท่ีดังน้ี 
    (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไป

 ด้วยความเรียบร้อย 
    (2) ควบคุม ดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
    (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
     (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้   ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

 (ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าท่ีดังน้ี 
     (1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อ ยู่ หรือไม่อาจ
 ปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
     (2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
     (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าท่ีดังน้ี 
    (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
    (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
    (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการแล้วแต่กรณี 
    (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าท่ีดังน้ี 
    (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย 
    (2) ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 64 วาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี นับแต่วันเลือกต้ัง

ในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับน้ี เมื่อครบหน่ึงปีทางบัญชีแล้วและได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวถัดไป กรรมการ
ดำเนินการให้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหน่ึงในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก  และให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังกรรมการดำเนินการเข้าดำรงตำแหน่งแทนให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการ  ในปี
ต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการตามวรรคหน่ึง และให้นำความในวรรคหน่ึงมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

เมื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกต้ังประธาน
กรรมการหรือกรรมการดำเนินการแทน ก็ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการคนเดิมคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ
เลือกต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการคนใหม่ ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับเลือกต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ให้ถือเป็นวาระพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ 
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ข้อ 65 คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์   เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว   ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่และสิทธิ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการตามท่ีกล่าวในวรรคสอง 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
สหกรณ์เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับเลือกต้ัง 

ข้อ 66 การพ้นจากตำแหน่ง  กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(1) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(2) ออกตามวาระ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีประจำในสหกรณ์น้ี 
(5) จงใจเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือบางคน 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือบางคน 
(8) มิได้ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัดสุโขทัย 
ข้อ 67 ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม

วาระเว้นแต่การว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 66 (7) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจน
เหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนน้ันเป็นตำแหน่งประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกต้ังใหม่ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการอื่นข้ึนทำหน้าท่ีแทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกต้ังใหม่ 

กรรมการดำเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน 
ข้อ 68 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย 
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็น

การประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สำคัญอื่นของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการ
ดำเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์
ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ีคณะกรรมการดำเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผู้จัดการ
ทำการแทนก็ได้ 
           ในการดำเนินกิจการวรรคหน่ึง คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการหรือผู้จัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่พึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์  และมติของที่ประชุมใหญ่         
ทั้งน้ี  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
           (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบและออกจากสหกรณ์   ตลอดจนดูแลให้ปฏิบั ติการต่าง ๆ             
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสหกรณ์ 
           (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
           (3) ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุล และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ ่
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           (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
           (5) เสนออัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื่น 
คณะทำงานที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่นที่ทำประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ 
           (6) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ังหรือจ้าง  และกำหนดค่าตอบแทน แก่ผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
           (7) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ัง และเสนออัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 
           (8) กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
           (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ 
           (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น 
           (11) พิจารณาดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ 
           (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
           (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  หรือสมาชิกเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ 
           (15) อาจเสนอชื่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้ที่ประชุมใหญ่
ลงมติให้ความเห็นชอบตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
           (16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบข้อพิพาทให้
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 
          (17) จัดทำและเสนอแผนงานในการดำเนินงานรวมทั้งงบประมาณประจำปีเพ่ือที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ 
           (18) กระทำการอื่นเก่ียวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
           (19) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกหรือผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ตามที่ข้อบังคับ 
หรือระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์หรือองค์การน้ันกำหนดไว้ 
           (20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

           (21) กำหนดนโยบาย  ทิศทาง  และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  
รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
           (22) จัดให้มีข้อกำหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจในการจัดการ   ที่ปรึกษาของสหกรณ์  และ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์  
           (23) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ  การลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ       
           (24) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
           (25) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการ ที่มีประสิทธิภาพ  
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           (26) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว  และมีกระบวนการนำเสนอ
ข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์  

(27) กำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก  การลงทุน  การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน  และการค้ำประกัน
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
           (28) พิจารณาแต่งต้ังและกำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ตามความจำเป็น  
           (29) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์  โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้  
         (30) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  
           (31) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 70 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ  ถ้ากรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการ  หรืองดเว้นกระทำการ  หรือ

กระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อ 
บกพร่องเกี่ยวกับการเงิน    การบัญชี   หรือกิจการ   หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบเป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
ข้อ 71 คณะกรรมการอำนวยการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการต้ังกรรมการดำเนินการจำนวนไม่เกินห้าคนเป็น

คณะกรรมการอำนวยการ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการอำนวยการ อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังคณะกรรมการ

อำนวยการน้ัน 
ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย         

และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือผู้ที่ประธานกรรมการอำนวยการมอบหมายนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการ

อำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 72 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการ

ดำเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย   และตามกฎหมาย   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ 

และระเบียบของสหกรณ์ 
(2) ควบคุมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

 (3) ควบคุม กำกับ ดูแลรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันปลอดภัย และพร้อมที่
จะนำมาให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (5) ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดทำงบการเงินและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(6) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(7) จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
(ข้อ 69 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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คณะกรรมการเงินกู้ 
ข้อ 73 คณะกรรมการเงินกู้   คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  จำนวนไม่เกินห้าคน     

เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งต้ังคณะกรรมการเงินกู้น้ัน 
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย และให้

ประธานกรรมการเงินกู้หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการเงินกู้นัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีคณะกรรมการเงินกู้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุมข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 74 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิกตาม

กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปน้ี 
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้ัน 

 (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้
รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 

(3) ดูแลและติดตามการชำระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญา 
 (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหน้ีเงินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือเสนอให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ข้อ 75 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกินห้าคน

เป็นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ัง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ัน 
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็น

อย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นัด
เรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการ 
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม    
คราวถัดไป 

ข้อ 76 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอำนาจและ
หน้าท่ีดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
 (1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงอุดมการณ์ หลักและวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินงานมาแล้ว 
(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

 (4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ   ถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ   การประกอบ
อาชีพตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลในครอบครัว 
 (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น    ทั้งในและนอกประเทศเพ่ือนำตัวอย่างที่ดีมา
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้บริการแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตามความเหมาะสม 

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
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คณะกรรมการสวัสดิการ 
ข้อ 77 คณะกรรมการสวัสดิการ    คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินห้าคน

เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานหน่ึงคน และเลขานุการหน่ึงคน นอกน้ันเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสวัสดิการ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าท่ีกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังกรรมการสวัสดิการน้ัน 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อยและให้

ประธานกรรมการสวัสดิการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมดจึง

จะเป็นองค์ประชุม 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 78 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ   ให้คณะกรรมการสวัสดิการมีอำนาจและหน้าท่ีดำเนินการตามข้อบังคับ

ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน มติ และคำสั่งของคณะกรรมการ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
 (1) กำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เพ่ือนำเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(2) กำหนดระเบียบทั่วไป ในการจัดสวัสดิการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด เพ่ือนำเสนอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(3) ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด   ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและ
อำนวยการจัดสวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก 

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
ข้อ 78/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง    ให้ คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการดำเนินการ                    

เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน  5  คน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง         
นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 

          คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 

           คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ งต้ัง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน 

           ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย  
และให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

      ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
และพิจารณา 
      ข้อ 78/2  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและ
หน้าท่ีดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดย
ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุนสภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 

          (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

          (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

(ข้อ 78/1 , 78/2 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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          (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
          (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง   
          (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน
ประจำปี 
          (7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ 78/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน  จำนวน 5 คน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึงนอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งต้ังคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนน้ัน 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ 
ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและ
พิจารณา 

ข้อ 78/4 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าท่ีดำเนินการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบใน

รายงานประจำปี 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

 

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ 79 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมอื่นใด ให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการดำเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ให้นำความในวรรคหน่ึงมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อ 78/3 , 78/4 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 80 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน กรรมการอื่น ออก

เสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
แล้วแต่กรณีได้คนละหน่ึงเสียง และจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวในการประชุมวินิจฉัยเรื่องใด  ผู้น้ันจะออกเสียงในเรื่องน้ันไม่ได้และที่ประชุมอาจเชิญผู้
น้ันออกจากที่ประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก็ได้ 

ข้อ 81 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่   หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ   หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น    หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน   ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก    ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 
ข้อ 82 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมกรรมการอื่น ๆ   

น้ัน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่
ประชุมกับเลขานุการ และกรรมการอีกคนหน่ึงที่เข้าประชุมในการประชุมคราวน้ันลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

 

หมวดที่ 8 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 83 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์   สุจริต          
มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้จัดการ ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน 
และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 

           ในการแต่งต้ังหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกำหนดไว้ในข้อ 85  เป็นลายลักษณ์
อักษร 
           ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก   การแต่งต้ังหรือจ้าง 
การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ การให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 83/1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการสหกรณ์  

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท   หรือ
ความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4)  แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 

(ข้อ 83 , 83/1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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           (8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  สั่งถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
หน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล
แล้วแต่กรณี 
           (9) มีหรือเคยมี  ส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
หรือฉ้อโกงประชาชน 
           (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย  
         (11) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์อื่น  เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์น้ันเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง    
           (12) เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์น้ันไม่เกินหน่ึงปี   
           (13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย       
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน  
           (14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็น
ผู้จัดการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน 

ข้อ 84 การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์  โดยกำหนดระยะเวลาหรือไม่กำหนด
ระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 85 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าท่ีจัดการทั่วไปและรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดา
กิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิก  ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและส่งเสริมการถือหุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากและส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเก่ียวกับเงินกู้และดำเนินการอื่นๆ เก่ียวกับเรื่องการให้เงินกู้ให้

เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
 (5) จัดทำรายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล    พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
เฉพาะของสมาชิกน้ัน 
 (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าท่ีที่กำหนดในระเบียบ       รวมถึงกำหนดหน้าท่ีและวิธี
ปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างเหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับเงิน  เรียกใบรับเงิน  หรือมีใบสำคัญจ่ายเงินโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่างๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการ

อื่น คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 
 (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงิน   และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

(11) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุมคณะกรรมการอื่น   คณะอนุ  
กรรมการ คณะทำงาน เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมน้ันมิให้เข้าร่วมประชุม 

(12) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
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(14) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกำหนด 
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 86 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กำหนด 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
(5) ถูกเลิกจ้าง 

 (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ  หรือละเว้นการกระทำการ
ใดๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 87 การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ย่ืนหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้เลขานุการ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกน้ัน การยับยั้งการลาออกของ
ผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ 88 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง และแต่งต้ังผู้จัดการ             
หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี 

ข้อ 89 การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือ
เมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 90 การเปลี่ยนผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ   ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหน้ีสินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะ
อันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 91 เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอื่นตามความจำเป็นเพ่ือปฏิบัติ 
งานในสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 

ที่ปรึกษา 
ข้อ 92 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ   คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิก   หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ 

และความสามารถ และเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิได้  เพ่ือให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 93 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้าน

ธุรกิจ  การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  โดยมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหน้ี  ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกต้ัง  เว้นแต่การผิดนัดน้ัน  มิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง จำนวน  5 คน      
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
          วิธีการรับสมัครและการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 

(ข้อ 93 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ที่  20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 93 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564) 
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ข้อ 94 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปีทางบัญชีของ
สหกรณ์  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

           กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพ่ือ
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนน้ันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนต่อเน่ืองจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่ง 
           การพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง พ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อคณะกรรมการดำเนินการ และให้มี

ผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้ง

คณะหรือรายบุคคล  
           (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ข้อ 95 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวง          
ของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 
           (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะ
และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

           (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 

           (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

           (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 
           (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับและระเบียบ 
มติ  ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ 
           (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ  เพ่ือให้เกิดผลดีแก่
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
           การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
           ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดตามกฎหมาย 
           ข้อ 95/1 การรายงานผลการตรวจสอบ   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนและประจำปี  รวมทั้ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ    
ในการประชุมประจำเดือนในคราวถัดไป  และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
          กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือสหกรณ์มี
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม
หรือคำสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการทันทีเพ่ือดำเนินการแก้ไข  และให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว  ต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และสำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ที่กำกับดูแลโดยเร็ว 
 

(ข้อ 94 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ท่ี  20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 95 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันเสาร์ท่ี  20 มกราคม 2561) 
(ข้อ 94 , 95 , 95/1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันเสาร์ท่ี  25 ธันวาคม 2564) 
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          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ  และสำเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้
ตรวจสอบกิจการ  ต่อสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
          การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 

หมวดที่ 9 
บทเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 96 ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ  เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุ 
ประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(5) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
(6) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(7) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี   เพ่ือสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์ ระเบียบตาม (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นนอกจาก  (1)  
และ (2) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ 

ข้อ 97 การดำเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์เสียหายด้วยประการใดๆ   หรือในกรณีที่
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 96 (3) แต่มิได้รับชำระตามท่ีเรียก คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุ
ความ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ หรือสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดี ให้นายทะเบียนสหกรณ์ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ได้ 
โดยสหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินการคดีดังกล่าว รวมทั้งการแก้คดีดังกล่าวทั้งหมด 

ข้อ 98 การตีความในข้อบังคับ   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด    ให้สหกรณ์เสนอปัญหาน้ันต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคำแนะนำ และให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 99 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ   สหกรณ์อาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม   และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพ่ิมเติม   
หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับน้ันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้วการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับน้ันจึงเป็นอันสมบูรณ์  การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนใช้ข้อบังคับน้ัน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณาน้ันโดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับ
หนังสือแจ้งนัดประชุม 

ข้อ 100 การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สิน
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหน้ีสินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จแล้ว ปรากฏว่า
สหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปน้ี 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
 (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 

(3) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ 
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิก  

สหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 23 (4) ในปีน้ัน 
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ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก  ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่  หรือ
ด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 101 ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน   ภายหลังจากที่ได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคับน้ีแล้ว ให้สหกรณ์จัดให้
มีผู้แทนสมาชิกตามข้อ 54 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

ข้อ 102 ในกรณีที่ข้อบังคับน้ีมิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นำบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ตลอดจนคำสั่งและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหน่ึงแห่งข้อบังคับน้ีด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 103 นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ   ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีถือใช้   และไม่ขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับน้ีให้ถือตามระเบียบน้ันไปก่อน จนกว่าจะได้กำหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 
 

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2544  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  เมื่อวันที่  27  เดือน มกราคม พ.ศ. 2545  
ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นน้ีแทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน
แล้ว 
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