
 

 

 

ขอบังคับ  สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร  จํากัด 

พ.ศ. 2555 
 

 

ตามมติของท่ีประชุมใหญวิสามัญ  สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร  จํากัด   

เม่ือวันท่ี  17   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับ 

สหกรณเสียท้ังหมด  และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว 

มีความดังนี ้

ขอบังคับนี้เรียกวา   “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด  พ.ศ. 2555” 

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน  ใหยกเลิก 

ขอบังคับสหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับท่ีใชบังคับ  นับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับนี ้

มีผลบังคับใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  2 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร  จํากัด 

พ.ศ. 2555 

.**************** 

หมวด  1 

ชื่อ  ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ 1 ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

ชื่อ สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร  จํากดั 

 THE  SAKON NAKHON  TEACHER  SAVING AND CREDIT  

                              COOPERATIVE, LIMITED  

ประเภท สหกรณออมทรัพย 

ที่ตั้งสํานักงาน      เลขท่ี  255   ถนนสกลนคร – กาฬสินธุ    ตําบลธาตุเชิงชุม 

 อําเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร   รหัสไปรษณีย  47000 

สหกรณอาจยายท่ีตั้งสํานักงานไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจงให 

นายทะเบียนสหกรณ    กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ    และใหปดประกาศ 

ไวท่ีสํานักงานของสหกรณเดิม   สํานักงานสวนราชการสหกรณ   และท่ีวาการอําเภอแหงทองท่ีสหกรณ 

ตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน   และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญ 

คราวตอไปดวย 

ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี ้

ลักษณะเปนรูปวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง  4   เซนติเมตร    ระหวางเสนขอบวงนอกและวงในมีช่ือ 

“สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด”  กลางดวงตรามีรูปพระธาตุเชิงชุม   อันเปนปูชนียสถานสัญลักษณของ

จังหวัดสกลนคร 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  3 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
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หมวด  2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ    รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย   โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวใน 

ทางอันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 

(3) ใหบรกิารทางการเงินแกสมาชิก 

(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

(5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกร 

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 

ดังตอไปนี ้

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(2) จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ใหเงินกูแกสมาชิก 

(4) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(5) ซ้ือหุนของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(7)  ซ้ือหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ

เจริญ 

แกกิจการของสหกรณ 

(8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 

แหงชาติกําหนด 

(11) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 

(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครวั 

(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
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(14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หนวยงานของตางประเทศ  หรือ 

บุคคลอ่ืนใด 

(15) กระทําการตาง  ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ   เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุ 

ประสงคท่ีกลาวขางตน  รวมถึง  ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  กู  ยืม  เชาหรือใหเชา   

เชาซ้ือหรือใหเชาซ้ือ    โอนหรือรับโอน    สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ    ขายหรือจําหนาย    จํานองหรือ 

รับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

 

หมวด  3 

ทุน 

ขอ 4. ที่มาของทุน  สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

(1) ออกหุน 

(2) รับฝากเงิน 

(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 

(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 

 

หุน 

ขอ 5. การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6. การถือหุน   สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกท่ีเขาเปน

สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน  ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา  และเงินท่ีจายควบ

กับเงินเดือนหรือคาจางประจํา   ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด   และหมายถึงบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซ้ือหุนเพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใดก็ยอมทําได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
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เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหัก

กลบ            ลบหนี้ท่ีสมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ

พิเศษเหนือ 

เงินคาหุนนั้น 

ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได

รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา

สมาชิกนั้น   ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอัน

ไมสุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนช่ัว

ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 

ขอ 8. การลดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกท่ีไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบ

เดือน 

หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท   จะลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได    โดยแจงความ 

จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน   สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวให 

สมาชิกแตละคนทราบทุกส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

ขอ  10. การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก 

หรือสหกรณอ่ืน     หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิก

ของ 

สหกรณ   ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน 

ระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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การใหเงินกู 

ขอ   11. การใหเงินกู      เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอ 

บังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ    เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู     ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 

หลักประกันสําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงินกู  การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู  การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู  

การควบคุมหลักประกัน  การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงิน 

ทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว    ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

สหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้    ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ 

ระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 

ขอ  12. ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด  ๆจะใหไดแตเฉพาะเพ่ือ 

การอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง   และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย 

ท่ีใหเงินกูนั้น 

ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู      สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี ้

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน   และ

มี 

ความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพ่ือการอันจํา 

เปนหรือมีประโยชนตาง  ๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบ 

ของ สหกรณ 

(3)    เงินกูพิเศษ  เ ม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู    เพ่ือสง 

เสริมฐานะความม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได  คณะกรรมการดําเนินการอาจ 
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ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี ้ 

ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และตองมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

 

ขอ  14. ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิก ในอัตราตามท่ี 

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ  15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู     ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา 

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ   และเม่ือคณะกรรมการดําเนิน 

การเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง    ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน 

โดยส้ินเชิง   พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที   โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว   และใหคณะกรรมการ 

ดําเนินการจัดการ  เรียกคืนโดยมิชักชา 

(1) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ

(2) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีให 

เงินกูนั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ 

ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน 

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง  ๆ

ในกรณีท่ีผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ 

หนี้นั้นโดยส้ินเชิงได  เม่ือผูค้ําประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปน 

งวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู  แตท้ังนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น  ๆ

ขอ   16.  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน    ผูกูหรอืผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน

ประสงค 

จะขอโอนหรือยาย   หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตาม  ขอ 32 (2)   จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณ 

ทราบและจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน    (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยู 

ตามขอ 44) 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ   17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ   เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได 

ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ    และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ  โดยใหคํานึงถึงความม่ันคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

ขอ   18.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน    ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน 

สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน   วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็น 

ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ 

การค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

ขอ   19.  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน    สหกรณอาจกูยมืเงิน    หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตรา 

สารการเงิน   หรือโดยวิธีอ่ืนใด   สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ     

เห็นสมควร  ท้ังนี้  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ   20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   การลงลายมือช่ือเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ 

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี ้

 (1)  หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม   ตลอดจนการเบิก   หรือรับเงินกู   การจํานองซ่ึง

สหกรณ 

เปนผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอ่ืน ๆ  จะตองลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ   หรือเหรัญญิก   หรือกรรมการผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 

มอบหมาย   กับผูจัดการ   รวมเปนสองคน 

 (2)  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกลาวไวใน (1)  ขางบนนี้จะตอง 

ลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

อนึ่ง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม  ใบส่ังจายเงิน  ใบรับเงิน   ตั๋วสัญญาใชเงินและ 

ตราสารการเงินของสหกรณนั้น   ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 

ขอ   21.  การเงินของสหกรณ   การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหอยูในความรับผิดชอบ 
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ของผูจัดการ  ท้ังนี้  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

ขอ   22.  การบัญชีของสหกรณ    ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน 

สหกรณกําหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาท่ี  

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 

 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  สําหรับเหตุอ่ืนท่ี 

ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกราย 

การนั้น  และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ 

สหกรณซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบท่ีนาย 

ทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  ของทุกป 

ขอ   23.  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ    ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูสอบ

บัญชี 

ไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ  ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชี 

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุม 

ใหญดวยในคราวท่ีเสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายใน 

สามสิบวัน นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ   งบดุล    พรอมท้ังขอบังคับ  

ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูไดโดยไมตองเสีย 

คาธรรมเนียม 

ขอ   24.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก   ทะเบียนหุน   สมุดราย 

งานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับ

แต   

วันท่ีจดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน 

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได   ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา 
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ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได  นอกจากจะ 

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ   25. การตรวจสอบบัญช ี  บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชี 

ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

ขอ   26. การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให

คณะ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ   คณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาท่ี   หรือเชิญสมาชิกของ 

สหกรณมาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ    หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ 

สหกรณได 

ท้ังนี้   ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคําช้ีแจง 

แกผูปฏิบัติการตามสมควร 

ขอ   27. การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานนั้นกําหนด 

 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ   28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป   เม่ือส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ 

บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว   ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ 

ของกําไรสุทธิ     และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น  ท่ีประชุมใหญอาจจะจัดสรร 

ไดดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎ 

กระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา   อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม  (4) 

ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลท้ังส้ินท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว 
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มาแลว 

                                ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันท่ีหา 

ของเดือนมีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น  สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันท่ี

หา 

ของเดือน  สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 

ตามมติท่ีประชุมใหญ ท้ังนี้สมาชิกท่ีผิดนัดการสงชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียเกินสองงวดในปใด  มิให

ได 

รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปนั้น  เวนแตการผิดนดันั้นมิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง  โดยใหหนวยงานตน

สังกัด 

รับรอง 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ 

ตามท่ีมีอยูในวันส้ินปนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  เพ่ือจายเปน 

เงินปนผลตามหุน  ตาม (1) 

(5) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  ตามระเบียบ 

ของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ 

(7)    เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว    ไมเกิน 

รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน  ๆ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

(8) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

 

ทุนสํารอง 

ขอ   29. ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพยสินนั้นเปนทุนสํารองของสหกรณ 

อนึ่ง  จํานวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ

ความ   ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
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กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรร

ตามขอ 28 หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังส้ิน 

ขอ   30. สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น   หรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชี     

ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

 

 

 

 

 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ  31. สมาชิก     สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูท่ีมีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณและ 

ไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับท่ีไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและ 

ไดชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

ขอ   32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก. เปนขาราชการ  หรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสกลนคร 

    หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี ้หรือเปนเจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

    สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร  หรือ 

                                           ข. เปนพนักงานหรือลูกจางประจําสํานักการศึกษาหรือโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 

                                                สกลนคร  หรือ 

ค.  เปนขาราชการหรือลูกจางประจําในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
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    สกลนคร 

 (3)    เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

 (4)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ   33. การเขาเปนสมาชิก   ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมท้ังสมาชิกสหกรณออมทรัพย

อ่ืนซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไวโดยตองมี        

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครรับรอง  แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา  ก็ไมตองมีผูรับรอง 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนท่ีพอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ี

กําหนดไวในขอ 32 ท้ังเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนใน

ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือใหครบถวน  แลวเสนอเรื่อง  

การรับสมาชิกเขาใหมใหท่ีประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ   เม่ือผูสมัครรองขอก็ให  

คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิก    ในกรณีดังวานี้  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ   34. คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ  

คนละหนึ่งรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ  35. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก       ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียสมาชิก 

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิ 

ในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้

(1) เขาประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาช่ือเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3)     เสนอหรือไดรับเลือกตัง้เปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 

(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ   ท่ีกําหนดไวในขอบังคับขออ่ืนของสหกรณ 

(ข)  หนาท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(2) เขาประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
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(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 

ขอ   36. สมาชิกยายสังกัด     สมาชิกท่ียาย    หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน    และประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น   หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปน

สมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะให

โอนเงินคาหุนและเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการ

โอนเงินคาหุน  เงินกู  และเงินฝาก  (ถามี)   ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีไดกําหนดไวในระเบียบ

ของสหกรณ 

ขอ   37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซ่ึงยายหรือโอนมารับราชการ 

ในสังกัดตามขอ  32 (2)   หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ      เม่ือไดปฏิบัติตาม 

ขอกําหนดใน ขอ 33  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35  ท้ังนี้  เม่ือสหกรณท่ีตนเปนสมาชิก 

อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จส้ินแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมนั้น  ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ไว 

ในระเบียบของสหกรณ 

 

ขอ   38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ  ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู    สมาชิกคนใดมีการเปล่ียน 

แปลงช่ือ   ช่ือสกุล  คํานําหนาช่ือ สัญชาต ิและท่ีอยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมี

การ 

เปล่ียนแปลง 

การต้ังผูรับโอนประโยชน 

 ขอ  39. การตั้งผูรับโอนประโยชน    สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน 

ประโยชนในเงินคาหุน   เงินฝาก   หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย   โดยมอบไวแกสหกรณ 

เปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน    หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลวก็ตอง 

ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจายคา

หุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว 

ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับ

เงินจํานวนดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก     ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน 

กําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ   โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการ 

ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ   ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได 

พิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผล 

ประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน    หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณ 

ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี   เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุน 

สํารองของสหกรณท้ังส้ิน 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ  40. การขาดจากสมาชิกภาพ     ภายใตขอบังคับขอ 44  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ   เพราะ 

เหตุใด  ๆ ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

 

ขอ   41. การลาออกจากสหกรณ       สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน 

อาจลาออกจากสหกรณได    โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ    และเม่ือคณะ 

กรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงใหถือวา 

ออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ  หรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ   ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม

ความในวรรคกอนได   แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

ขอ   42. การใหออกจากสหกรณ    สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด     ท้ังนี้โดย

มิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 
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(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียตดิตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ  

(6)   ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือ 

เม่ือจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรอืเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ 

สหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ

หรือ  ของท่ีประชุมกลุมท่ีตนสังกัด  หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต   แสดง

ตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ   

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาวขางตนนี้และ

ไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูท้ังหมด

ในขณะนั้นแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบมติการใหออก   คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญให

เปนท่ีสุด 

 

 

ขอ  43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา

เพราะเหตุใด ๆ  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง   ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี)  ซ่ึงเกี่ยวของเสนอท่ีประชุมกลุมทราบ

โดยเร็ว 

ขอ  44. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด    สมาชิกท่ี

โอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32 (2)  โดยไมมีความผิด  เวนแตออกเพราะตายหรือ

เปนคนไรความสามารถ   หรือเสมือนไรความสามารถ   หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย   ถามิไดลาออกจาก 

สหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือมีหนี้สินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชน

วานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 
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ขอ  45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ         ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุน

ของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใน 

สหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรบัจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี 

เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น   หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทางบัญชีท่ีออกโดย

ไดรับเงินปนผลและ เงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวย ในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของ

สหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือน

หุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ี

ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก

ตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (2) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  40 (4)    สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับฝาก  

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล  

และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดย 

ไมมีเงิน ปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดย

ขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  

สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

 

 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก      

ท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจาย

คืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแลวนํามาเฉล่ียโดย

ใชจํานวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

             เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงิน

คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป   และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวในขอ  5  

จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก

ตามขอ 45 นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

ขอ  47 ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

ใหสมาชิกทําความยินยอมเปนหนังสือไวกับสหกรณ  ใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีสมาชิกปฏิบัต ิ

หนาท่ีอยูหักเงินเดือนหรือคาจางหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น  เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพัน

อ่ืน 

ท่ีมีตอสหกรณใหแกสหกรณตามจํานวนท่ีสหกรณแจงไป   จนกวาหนี้หรอืภาระผูกพันนั้นจะระงับส้ินไป 

ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินท่ีหักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน 

                  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคสอง  มิอาจถอนคืนได  เวนแตสหกรณใหความยินยอม 

                  การหักเงินตามวรรคสอง  ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน 

เขากองทุนท่ีสมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ    กฎหมายวาดวยกองทุน 

สํารองเล้ียงชีพ  กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ  48. สมาชิกสมทบ    สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร  โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง  ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

 

 

ขอ  49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีเปนคูสมรส  หรือบิดา – มารดา  หรือบุตร

ของ 

สมาชิกสหกรณนี้  หรือเคยเปนสมาชิกสหกรณนี้  หรือเปนพนักงานราชการในสถานศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการในจังหวัดสกลนคร 

(3)  เปนผูมีความประพฤตแิละนิสัยดีงาม 

                                  (4)   เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  19 
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                                  (5)   มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ   50. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ        ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึง 

สหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง    เม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ 49   ท้ังเห็นเปนการสมควรแลวก็ให

รับเขาเปนสมาชิกสมทบได    และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ขอ   51. คาธรรมเนียมแรกเขา  คาหุน  และฝากเงนิของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบตอง ปฏิบัติ   

ดังนี้ 

(1) ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาแกสหกรณจํานวนสองรอยบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาถือเปน 

รายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวากรณีใด ๆ  

(2) ชําระคาหุนแรกเขาไมนอยกวาหนึ่งพันบาท และตองสงเงินคาหุนรายเดือน  ๆละไมนอยกวา 

หารอยบาท  หรือปละไมนอยกวาหกพันบาท  แลวแตกรณ ี

(3) ถาสมาชิกสมทบประสงคเปดบัญชีเงินฝากประจํากับสหกรณ  โดยฝากครั้งแรกไมนอยกวา 

หารอยบาท  และในการฝากครั้งตอไปใหฝากครั้งละไมนอยกวาหนึ่งพันบาท 

ขอ   52. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีไม

ขัดกับกฎหมายสหกรณ   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1) มีสิทธิถือหุนในสหกรณไมเกินหนึ่งในสิบของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 

(2)   มีสิทธิฝากเงินประเภทเงินฝากประจํากับสหกรณ 

(3)   มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละเกาสิบของมูลคาหุน 

        และเงินฝากประจําท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู  ณ เวลานั้น 

(4)   มีสิทธิไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนตามอัตราท่ีท่ีประชุมใหญอนุมัติการจัดสรร 

        กําไรสุทธิเปนป ๆ  ไป 

 (5)   มีสิทธิไดรับดอกเบ้ียเงินฝากประจําตามอัตราท่ีสหกรณประกาศ 

 (6)   การรับสวัสดิการอ่ืนท่ีไมไดกําหนดในขอบังคับนี้  สหกรณอาจใหสมาชิกสมทบ 

       ไดรับสวัสดิการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  

(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
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(2) เขารวมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

ม่ันคง 

(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเร่ืองดังตอไปนี ้

(1) สมัครรับเลือกตั้งหรือใชสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการ   

หรือผูตรวจสอบกิจการ   หรือผูแทนสมาชิก 

(2) เขารวมประชุมใหญ 

(3) ค้ําประกันเงินกูสมาชิกอ่ืน 

 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ   53. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด  ๆดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 

(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ  49 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ   54. การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได  

โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน

พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ   55. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ

เหตุใด  ๆดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 
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(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเส่ือมเสียตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ    ไมวา

โดยประการใด  ๆ

ขอ   56. การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยูของสมาชิกสมทบ         สมาชิกสมทบคนใดมีการ

เปล่ียนแปลงในเรื่องช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง 

ขอ  57. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก    หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย 

โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรับโอนประโยชนท่ีไดทําไวแลว  ตองทํา 

เปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ 

สหกรณ  จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ี

สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคล 

ท่ีไดนําหลักฐาน   มาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน 

ดังกลาวนั้น  ท้ังนี้  ตามขอกําหนดในขอ  58  และขอ  59 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก    ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหา

วัน   ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ี

สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี     เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวน

เงินดังกลาวไป 

สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังส้ิน 

 

 

ขอ   58. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ

ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (1) (2) (4) นั้น  สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใน 

สหกรณ    ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจาย

บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียก
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ใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจาก

วันส้ินปทางบัญชีท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปท่ีออกนั้นดวยในเม่ือท่ีประชุมใหญมีมติ

ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายคืนให

ตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง

ทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนัน้    คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  53 (3) สหกรณจะจายคาหุน เงินรบัฝาก   

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย 

ลมละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 53 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน  

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน   

สมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตปท่ีออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุน  

ภายหลังวันส้ินป  โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกาํไร

สุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิก

สมทบท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ี

จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังส้ินแลว

นํามาเฉล่ียโดยใชจํานวนหุนท้ังส้ินเปนฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ  ๆไป สหกรณตองคํานวณมูลคา

เงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป    และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนท่ีกําหนดไวใน

ขอ 5      

จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ   59. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ  58  นั้น  ใหสหกรณหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ   60. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ

ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด  7 

การประชุมใหญ 
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ขอ   61. การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุม

ใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ

มอบหมายการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป   ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง    ภายใน 

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ  62. การประชุมใหญวิสามัญ   คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได   

แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญหรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินกึ่งของ

จํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว    ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา    แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี 

สหกรณทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคน

ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได และ 

ใหคณะ กรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ  

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว   ใหนายทะเบียน 

สหกรณหรือเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลา 

ท่ีเห็นสมควร 

ขอ   63. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก     กรณีท่ีสหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน  ใหการ

ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ   64. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทํากอนการประชุมใหญสามัญของ 

สหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน    และใหประธานหนวยเลือกตั้งท่ีสหกรณแตงตั้งแจงรายช่ือผูแทนสมาชิก  

ในหนวยของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) จํานวนผูแทนสมาชิก  ใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกยี่สิบคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน   

ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน    ในจํานวนนี้ใหกรรมการ

ดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง  โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกท่ี

พึงเลือกตั้งได   

อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ    ถายังไมมีการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกคนใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 
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ผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง  ใหอยูในตําแหนงไดเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ

ดําเนินการ  หรือผูตรวจสอบกิจการของตนท่ีชอบจะอยูได 

วิธีการเลือกตั้ง  หนวยเลือกตั้ง  และการดําเนินการเลือกตั้ง  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน 

ระเบียบของสหกรณ 

ขอ   65. การพนจากตําแหนง     ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง  เม่ือ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคนใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ   66. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไม

วาดวยประการใด  ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในส่ีของจํานวน  

ผูแทนสมาชิกท้ังหมด ก็ใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับ

เลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

ขอ   67.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ    เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว    ใหสหกรณมีหนังสือ 

แจงวันเวลา   สถานท่ี  และเรื่องท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน    

แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร  ท้ังนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการหรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น  และตองแจงใหเจาหนาท่ีจากกรมสงเสริมสหกรณ

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

ขอ   68. องคประชุมในการประชุมใหญ    การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย

ผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอย

กวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู

สังเกตการณได   แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุมหรือออกเสียง 

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

 

ขอ   69. การนัดประชุมใหญคร้ังที่สอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ   ถาสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกแลวแตกรณี  มาประชุมไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบส่ีวันนับแตวันท่ี

นัดประชุมใหญครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

รองขอใหเรียกประชุมแลว    เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณมีาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
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จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม   แตถาเปนการ

ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุม 

มีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในขอ  68 วรรคแรก   ก็ใหงดประชุม 

ขอ   70. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ัง

ปวง 

ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน 

สมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหออกจาก

สหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

และผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 

(5)    พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ 

(6)    พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ  การควบสหกรณ 

(9)  กําหนดคาตอบแทน  คาเบ้ียเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาเบ้ียประชุมของ 

กรรมการดําเนินการ  กรรมการอ่ืน ๆ   ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   และบุคคลอ่ืนท่ีทําประโยชนใหแก

สหกรณ 

                                 (10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 (11)   รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และชุมนุมสหกรณ   

ท่ีสหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ    รองนาย

ทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค 

ของสหกรณ 
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หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ   71. คณะกรรมการดําเนินการ    ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน   โดยวิธีการสรรหาดวยการเลือกตัง้จากสมาชิก  และตามหนวย 

เลือกตั้งท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  แลวเสนอช่ือผูท่ีไดรับการสรรหา 

เปนประธานกรรมการและกรรมการตอท่ีประชุมใหญ  เพ่ือใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้ง 

วิธีการเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้ง  หนวยเลือกตั้ง  และการดําเนินการเลือกตั้ง  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

ในระเบียบของสหกรณ 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบ     

โดยท่ัวกัน    ณ  สํานกังานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ 

เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 

(4)     เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต 

ตอหนาท่ี 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลา 

สองปทางบัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ

กระทําของตนเอง 

(6)     ผูซ่ึงเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนีห้รือในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ 

ออมทรัพยครูสกลนคร 
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ขอ   72. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญและท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง  ๆในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี ้

(4)     ดําเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เม่ือประธาน

กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 

                                  (3)     ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณ ี

(4) ดําเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ  

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

 (ง) เหรัญญิก   มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2)      ดําเนินการอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ   

ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 
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ขอ   73. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง     คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป

นับแตวันเลือกตั้ง   ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง   ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก

ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น)  และใหถือ

วาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ    ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระหรืออยู

นานท่ีสุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก  ๆป 

เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม   ก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดมิรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม    แตตองไมเกิน 

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันครบวาระ 

กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได    แตตองไมเกินสองวาระ 

ติดตอกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้ง

ใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก    และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

ขอ   74. คณะผูจัดตั้งสหกรณ      เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว   ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมี    

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาท่ีประชุมใหญสามัญ

ครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น 

ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันท่ีได 

รับเลือกตัง้ 

ขอ   75. การพนจากตําแหนง   กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยาง

ใด    

ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอ

ท่ีประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารบัตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณนี ้

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 

(6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 
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(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปน

ท่ีสุด 

กรณีท่ีท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ  ใหท่ีประชุม

ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมท้ังคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุด

แรก 

ขอ 76. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว 

ออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75 (7) )  ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป

จนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง   แตถาในเวลาใด

จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะ

ประชุม 

ดําเนินการใด  ๆไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น

เปนตําแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทนและยังมิไดมีการประชุมใหญเพ่ือ

เลือกตั้งใหม  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาท่ีแทนช่ัวคราว

จนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงท่ีวาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาท่ีผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูได 

ขอ   77. การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ

แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ    เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงแกไขระเบียบ  ขอบังคับ  และเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ   

ของสหกรณใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ   78.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ     

กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตาง  ๆ ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําส่ังของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ 

สหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ การเสนองบดุลและรายงานประจําป

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตัง้หรือจางและกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ   ตลอดจน

ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง  ๆของสหกรณ 

(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง  ๆและบรรดา

อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   

ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาท่ีสหกรณ   ตลอดจนสอดสอง

ดูแลโดยท่ัวไป  เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผูจัดการ  

สมาชิกและผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของสหกรณ  ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณเพ่ือเขาประชุมใหญ      และ 

ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืน  

ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิก   ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุม 
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สหกรณ  และองคการนั้นกําหนดไว 

(19) ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ  สหกรณอ่ืน  ธนาคาร   โดย

รับ 

ผิดชอบการค้ําประกันในฐานะสวนตัว 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ    รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 

ขอ   79. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการ

หรืองดเวนการกระทําการ   หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาท่ีของตนจนทําใหเสีย

ผลประโยชนของสหกรณ   หรือสมาชิก   อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน   การบัญชี   หรือ   

กิจการ   หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

 

คณะกรรมการอื่น 

ขอ   80. คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ   

จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนหาคน    โดยใหประธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ เหรัญญิก  

และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนนิการ 

ตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ   เปนประธานและเลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ 

ซ่ึงตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละ 

หนึ่งครั้งเปนอยางนอย  และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ    ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการอํานวยการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ  ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบ 

ขอ   81. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และ

คําส่ัง  ของสหกรณ   ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  32 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน 

ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี  และทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง  ๆตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู 

ในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมท่ีจะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(4)    เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงานของ 

สหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(6)    พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ 

พิจารณาเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ

 (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ    เสนอตอ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  และเสนอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 

ขอ  82. คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จากคณะกรรมการ 

ดําเนนิการสหกรณจํานวนหาคน    โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง    และเลขานุการคนหนึ่ง     

นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ   ซ่ึงตั้ง         

คณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปน

อยางนอย  และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูท้ังหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม     

คราวถัดไป 

ขอ   83. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู    ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาท่ีในการ

พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ

รวมท้ังขอตอไปนี ้



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  33 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูนั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเม่ือเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี  ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง    ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอน

ผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

ขอ   84. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ     จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจํานวนหาคน     โดยใหมีตําแหนงเปน

ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุม

กันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย    และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ    หรือเลขานุการนัด

เรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ   85. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ        ใหคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของสหกรณ 

ในสวนท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก  โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ 

ผูท่ีสนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชนรวมท้ังผลงาน

ของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตาง  ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  34 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคล่ือนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังในและ

นอกประเทศ  เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ

เหมาะสม 

 

ขอ 86. คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจมี 

คําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ   เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี 

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ   87. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวยก็ใหท่ีประชุมเลือกตั้ง

กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน    คณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการเงินกู    

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ใหประธานของคณะกรรมการนั้น  ๆ เปนประธานในท่ีประชุม     

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะ 

การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในท่ีประชุม

ตามลําดับแตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคน

หนึ่งขึ้นเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญไดมีมติถอดถอน

กรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคน

หนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 

ขอ   88. การออกเสียง   สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง

ในท่ีประชุมใหญ   และท่ีประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง    จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไมได 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  35 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
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ถาปญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้นผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียงในเรื่อง 

นั้นไมได 

 

 

ขอ   89. การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ   

ในท่ีประชุมใหญ   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ    ใหถือคะแนน 

เสียงขางมาก    ถาคะแนนเสียงเทากัน    ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เปนเสียงช้ีขาด   

เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

(2) การเลิกสหกรณ 

(3) การควบสหกรณ 

(4)   การแยกสหกรณ 

 

รายงานการประชุม 

ขอ   90. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ   การประชุมกลุม    การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆนั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมท้ังบันทึกเร่ือง 

ท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ินไวในรายงานการประชุม    และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการหรือ

กรรมการอ่ืน  ๆแลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งท่ีเขาประชุมนั้น ๆ   ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ   91. การจางและแตงตั้งผูจัดการ     คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี 

ความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดย

ตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ  71 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจางผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจาง 

ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกําหนด 

ไวในขอ  93   เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก    



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  36 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

การแตงตั้งหรือจาง   การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการ

สหกรณ 

ขอ   92.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ      สหกรณอาจจางผูจัดการโดยกําหนดระยะเวลา    หรือ 

ไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

 

 

ขอ  93. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการท่ัวไป  

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา 

เปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก    และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ 

สหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ

ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู  ใหเปนไปตาม

แบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอม

กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6)    พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของ 

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7)  เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน  

รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคญัและเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับการเงิน

ไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง  ๆของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน  และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัต ิ



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  37 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน  ๆ เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ   มิใหเขารวมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง  ๆ ของ 

สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง    

ราชการกําหนด 

(18) ค้ําประกันเงินกูท่ีสหกรณกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ําประกัน

ในฐานะสวนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน  ๆ ของ 

สหกรณมอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระทํา  เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยด ี

ขอ  94. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ   ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุ 

อยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ    หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

สหกรณกําหนด 

(4) อายุครบ  60  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง  โดยใหพนจากตําแหนง 

เม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณ  เวนแตคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาผูนั้นมีสุขภาพเพียงพอท่ีจะ 

ปฏิบัติงานโดยมีสมรรถภาพ  จะพิจารณาจางเปนคราว  ๆ คราวละไมเกินหนึ่งป  จนอายุครบ  65  ปบริบูรณ 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ  อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแก

ประชาชน   หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

ขอ  95. การลาออก   ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบ

วัน 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  38 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

พิจารณา       

การลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ  96. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงตั้งผูจัดการ  หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาท่ีสหกรณในตําแหนงอ่ืนดวยได  

ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามท่ีเห็น 

สมควรแตตองไมเกิน  5  ป 

 

ขอ  97.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด 

ดํารงตําแหนงแทน   หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว  ใหรองผูจัดการ  หรือ 

ผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาท่ีของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

 ขอ  98.  การเปลี่ยนผูจัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ 

ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน    กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดทํางบดุล 

ของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

ขอ  99.  เจาหนาที่ของสหกรณ      นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว    สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง 

เจาหนาท่ีอ่ืน ตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตาม 

ขอ  71 (1) (2) (3) (4)   ท้ังนี้   ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

 

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 100. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์    คณะกรรมการดําเนนิการอาจเชิญบุคคลภายนอกซ่ึง

ทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน 

เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ  ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ  101.  ผูตรวจสอบกิจการ    ใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกของสหกรณ   หรือบุคคลภายนอก 

จํานวน  5  คน  หรือนิติบุคคล  1  นิติบุคคล  เปนผูตรวจสอบกิจการ   โดยผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ   

ดังตอไปนี้ 



~ ข ้ อบ ังคับ  หน ้ า  39 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จําก ัด  พ.ศ.  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

  (1)   หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระหนี้ใน  1  ปบัญชีท่ีผานมา 

(2) ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับรองหลักสูตร 

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  หรือเคยเปนผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชีภาครัฐ  และไดรับการขึ้นทะเบียน 

เปนผูตรวจสอบกิจการ 

  (3)  ไมเปนผูสอบบัญชี  หรือผูชวยผูสอบบัญชี  หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงาน 

สอบบัญชีของสหกรณนี ้

(4)  ไมเปนกรรมการของสหกรณนี ้

 

      (5)  ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณนี้  หรือสหกรณอ่ืน 

             (6)   พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา  1  ป 

ทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ  102.  การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ   ผูตรวจสอบกิจการ 

อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาสองปทางบัญชีของสหกรณ  ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้ง 

ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น  อาจไดรับเลือกตั้งอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  ผูตรวจสอบกิจการจะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอหัวหนาผูตรวจสอบกิจการ  หรือยื่นตอ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  แลวแตกรณ ี

(3) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนออกจากตําแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 

                  ขั้นตอน  วิธีการเลือกตั้ง  และการดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ    ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

ไวในระเบียบของสหกรณ 

                 ใหผูตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นเปนหัวหนาผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่ง  และ 

เลขานุการผูตรวจสอบกิจการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนผูตรวจสอบกิจการ  และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ณ  สํานักงานสหกรณ 

                  หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาท่ีผูตรวจสอบกิจการ 

 (1)  เคยไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได 

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2)  เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคกร  หนวยงานของรัฐ   หรือเอกชน 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี 

 (3)  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพน 
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จากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

 (4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 

(5)  เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ 

 

 

 

ขอ  103.  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ       ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบ   การ

ดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมท้ังในขอตอไปนี้ คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สิน   

ท้ังปวงของสหกรณ   เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ  เพ่ือ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ท้ังทาง

วิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ   

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาท่ีของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ   

หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ

สหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง     

แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําส่ังตาง ๆ  ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําส่ังของสหกรณ       

หรือกิจการอ่ืน  ๆ   เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมประจําเดอืนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไข      

โดยมิชักชา    ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

ขอ  104.  ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ 

สหกรณ  ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ 

ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 
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หมวด  11 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ  105.  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก  แลวแตกรณี  พรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

 

 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมีการ

พิจารณาเรื่องท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงมีกรรมการดําเนินการ 

มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้น  โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นให 

ถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเขาประชุม     แตถาสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบ

คน  ลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันให

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได   โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น   พรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ      

ท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน   แลวแตกรณ ี

(4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับ

กฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจ 

แกไขขอความนั้น   แลวรบัจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  หรือ     

คําส่ังใหสอดคลองกัน   ก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช   และใหผูเกี่ยวของถือ

ปฏิบัต ิ

หมวด 12 

ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ  106.  ระเบียบของสหกรณ   ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ  

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ      

รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา 
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(2) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน 

(3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(4) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 

(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

 

(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 

(10) ระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาของสหกรณ 

(11) ระเบียบวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ 

(12) ระเบียบวาดวยการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก 

(13) ระเบียบอ่ืน  ๆท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวกและ     

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3)  และ  (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช 

บังคับได     ระเบียบ  (11)   ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญกอนจึงจะใชบังคับได    สวนระเบียบอ่ืน 

เม่ือคณะกรรมการดําเนนิการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ   กรมสงเสริมสหกรณ    และ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ทราบ 

ขอ  107.  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย

โดยประการใด  ๆก็ดี   หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15  ขอ 106 (4)  (5)   แตมิไดรับชําระตามเรียก 

ก็ดี   คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ  108.  การตีความในขอบังคับ   ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับใหสหกรณเสนอ

ปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย    และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ  109.  ทรัพยสินของสหกรณ    การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท     และตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญตามความในวรรคแรก    ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือ 

ผูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ขอ  110.  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก   เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี

โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบ้ียและชําระ
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หนี้สินอ่ืน  ๆ ของสหกรณเสร็จส้ินแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ   

ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉล่ียคืนตามขอ  28 (2) 

เงินท่ีจายตามขอ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังส้ินตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณหา

ได   

ในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ  28 (4)  ในปนั้น 

 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน  หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม

มต ิ

ของท่ีประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายใน

สามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ  111.  ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติท่ีกําหนด

ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําส่ังหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใช

เปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 112. นับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบใดซ่ึงสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคบันี้ถือใช   

และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม 

 

 

    ลงช่ือ……………………………………ประธานท่ีประชุม 

          (             นายวีระชน  ธิมะสาร                 ) 

 

 

    ลงช่ือ……………………………………เลขานุการ 

          (             นายสมภพ  จันทรมหา              ) 
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เหตุผล    ท่ีตองยกเลิกขอบังคับเดิม  และใชขอบังคับฉบับนี้แทน 

 - ดวยขอบังคับท่ีใชอยูเดิม    มีบางหมวดบางขอไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน   และไมเอ้ือ 

ประโยชนตอการดําเนินกิจการของสหกรณ  สมควรปรับปรุงในหมวดหรือขอท่ีเกี่ยวกับท่ีตั้งสํานักงาน    

วัตถุประสงค   อํานาจกระทําการ  เงินคาหุน   การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ    การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงิน - 

เฉล่ียคืน   คุณสมบัติ  ลักษณะตองหามและการดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ    เพ่ือใหการดําเนินการของ 

สหกรณสามารถลุลวงไปได    จึงจําเปนตองกําหนดขอบังคับฉบับนี ้
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