
 

 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

พ.ศ.2555 

.......................................... 

 ตามมติของที่ประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2555  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ใหแกไข

ขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียท้ังหมด และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับ

จดทะเบียนแลว มีความดังนี้ 

 ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคบัสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด พ.ศ.2555” 

 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน ใหยกเลิกขอบังคับ

สหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใชใน

ขอบังคบันี้ 

 “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 “สมาชิกสมทบ”  หมายถึง  สมาชิกที่คณะกรรมการรับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับและ 

  ระเบียบที่กรรมการกําหนด 

 

หมวด  1 

ชื่อ  ประเภท และท่ีตั้งสํานักงาน 

         ขอ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 

                 ชื่อ   สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด    

  SATUN  TEACHERS’  SAVING  AND  CREDIT  

  CO-OPERATIVE  LIMITED 

                 ประเภท  สหกรณออมทรัพย               

                 ที่ตั้งสํานักงาน(ใหญ) เลขที่ 458  หมู 6   ถนนยนตรการกําธร   ตําบลคลองขุด   

 อําเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล 91000 

                 ที่ตั้งสํานักงาน (สาขาละงู)  เลขที่ 318 หมู 6 ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  91110 

              สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานและสํานักงานสาขา ไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบและปด

ประกาศไวที่สํานักงานสหกรณเดิมและสํานักงานสาขา  สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหง

ทองท่ีสหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญ

คราวตอไปดวย 
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 ตราของสหกรณ   ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี ้

 

 

               

ใชรูปพระสมุทรเทวา ประทับบนแทนศิลา โดยมีคําวา “สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด”  อยู

รอบนอกดานลาง 

 

หมวด  2 

วัตถุประสงคและอาํนาจกระทําการ 

         ขอ 2. วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

              (1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย  โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน

มั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร 

              (2)  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

              (3)  ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 

              (4)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก 

              (5)  รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร ชุมชน 

ภาคเอกชน  และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

              (6)  สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

         ขอ 3. อํานาจกระทําการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ

ดังตอไปนี้  

              (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

              (2)  จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

              (3)  ใหเงินกูแกสมาชิก 

              (4)  ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

              (5)  ซื้อหุนของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

              (6)  ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

              (7)  ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ

ของ สหกรณ 

              (8)  ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

              (9)  ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 

              (10)  ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมาย  และตามที่คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด   

              (11)  ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะแกสมาชิก         

              (12)  ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

              (13)  ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
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              (14)  ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคล

อ่ืนใด 

              (15)  กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ 

โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา 

ดวยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

              (16)  ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

สหกรณ          

 

หมวด  3 

ทุน 

         ขอ 4. ที่มาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

              (1)  ออกหุน 

              (2)  รับฝากเงิน 

              (3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารทางการเงนิอยางอื่น 

              (4)  สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืนๆ 

              (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

 

หุน 

         ขอ 5. การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน  มีมูลคาหุนละสิบบาท 

         ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชําระเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม

อัตราสวนของจํานวนเงนิไดรายเดือนของตน  ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

              เงินไดรายเดือนตามความหมายในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจางประจําและเงินที่จาย

ควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

              ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ สหกรณ  

หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

              สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

              ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระ

หนี้แกเจาหนี้ของสมาชิกนั้น 

         ขอ 7. การชําระคาหุนรายเดือน  การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน

ของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคา

หุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิก

นั้น มิตองชําระคาหุนรายเดือนชวงระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได  ในระหวางที่
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สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองหรืออายัดคาหุนของสมาชิกผู

นั้นและเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักลบกลบหนี้ที่

สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น 

         ขอ 8. การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา 240 เดือน หรือเปน

จํานวนเงินไมนอยกวา 300,000 บาท และไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวน

การถือหุนรายเดือนลงก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

         ขอ 9. การแจงยอดจํานวนหุน   สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลวใหสมาชิก

แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด  4 

การดําเนินงาน 

การรับฝากเงิน 

         ขอ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก

หรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของ

สหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณ  

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การใหเงินกู 

         ขอ 11. การใหเงินกู   เงินกูนั้นอาจใหไดแก 

                 (1)  สมาชิกของสหกรณ 

                 (2)  สหกรณอ่ืน 

                 การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม

ขอบังคบันี้   และตามระเบียบของสหกรณ 

                 ขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 

หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้สําหรับ

เงินกู การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

                 การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณมี

เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว  ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ 

                 สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะกูเงินจากสหกรณนี้   ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ

ระเบยีบของ สหกรณที่กําหนดไว 

         ขอ 12. ความมุงหมายแหงเงินกู    เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ  จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ

อันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความ    มุง

หมายท่ีใหเงินกูนั้น 
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         ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู   สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

                 (1)  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวนและมีความ

ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ 

                 (2)  เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพ่ือการอันจําเปน  หรือ

มีประโยชนตาง ๆ  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได ตามระเบียบของ

สหกรณ 

                 (3)  เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกูเพ่ือสงเสริมฐานะ

ความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกู

พิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละอยางของเงนิกูประเภทนี ้ตลอดจน

เงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 14. ดอกเบี้ยเงินกู   ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน  ใน

อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู   ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุม

ใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

                 ในกรณีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน

โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการดําเนินการ

จัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

                 (1)  เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

                 (2)  เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

                 (3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกู

มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

                 (4)  เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือผิด

นัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

                 ในกรณีผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอนและไมสามารถชําระ

หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวด

รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

         ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกู หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะ

ขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 

และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 

44) 

การฝากหรือลงทุนของสหกรณ 

         ขอ 17. การฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ และตามที่คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
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กําหนด ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะ

ไดรับ 

การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ 

                 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

การค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

         ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน  หรือตราสาร 

การเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําป ตามขอ 18 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

         ขอ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันกับสหกรณในกิจการอัน

เก่ียวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี ้ใหปฏิบัติดังนี ้

                 (1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานองซึ่ง สหกรณเปน

ผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ

รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ

ผูจัดการ  ไมนอยกวาสองคน 

                 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบนนี้จะตองลง

ลายมือชื่อของผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

                 (3) การจํานอง สหกรณเปนผูรับจํานอง เปนหลักประกันสําหรับเงินกู คณะกรรมการดําเนินการ 

อาจมอบอํานาจใหกรรมการและผูจัดการเปนผูลงนามแทนสหกรณได 

                 อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงนิ และ ตราสาร

การเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 

         ขอ 21. การเงินของสหกรณ  การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูในความรับผิดชอบของ

ผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ  ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่

นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

                 ใหบันทึกรายการในบัญชีที่เก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนัน้ สําหรับเหตุอ่ืนที่

ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการ

นั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

                 ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ

สหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด  

                 วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม  ของทุกป    
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         ขอ 23. การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ   ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีได

ตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่

ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ

ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

                 อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล พรอมทั้งขอบังคับ

ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได โดยไมตองเสีย

คาธรรมเนียม 

         ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน สมุดรายงานการ

ประชุม ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

                 ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน

นับแตวันที่จดทะเบียน 

                 ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน

สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

                 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา

ทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอ่ืนไมได นอกจากจะ

ไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน  

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 

         ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  โดยผูสอบบัญชีซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

         ขอ 26. การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ 

ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการอ่ืน ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิก

ของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงาน 

หรือรายงานการประชุมได และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของ

สหกรณได  

                 ทั้งนี้  ใหผูเก่ียวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือ และให คํา

ชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 

         ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณตอ

หนวยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 

กําไรสุทธิประจําป 

         ขอ 28. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหา
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ของกําไรสุทธิ  กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น  ที่ประชุมใหญอาจจะ

จัดสรรไดภายใตขอบังคบัตอไปนี้ 

                 (1) เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให

ตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับ

ปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 

                 ในการคํานวณเงนิปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่หาของเดือน 

มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่หาของเดือน 

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

                 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางปตามมติที่

ประชุมใหญเวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้สหกรณไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 

                 (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธ ิ

                 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยู

ในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจายเปนเงินปนผลตาม 

(1) 

                 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของ

สหกรณ 

                 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 

                (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละสิบ

ของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

                 (8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

                 (9) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

ทุนสํารอง 

         ขอ 29. ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน  หรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น

เปนทุนสํารองของสหกรณ 

                 อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ 

ก็ใหสมทบจํานวนเงนินั้นเปนทุนสํารอง 

                 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรร

ตามขอ 28 หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี 

ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

         ขอ 30. สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม   สมาชิกจะแบงปนกัน

ไมไดหรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

                 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี

ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม  
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หมวด 5 

สมาชิก 

         ขอ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณนี้คือ 

                 (1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซึ่งจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระคาหุน

ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

                 (2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และไดชําระคา

หุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

         ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   

                 สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(3) ก.เปนขาราชการหรือพนักงานราชการหรือลูกจางประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , 

กระทรวงวัฒนธรรม , สํานักงานพระพุทธศาสนา , ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ และกระทรวงอ่ืนที่

ทําหนาที่เก่ียวกับการศึกษาในจังหวัดสตูล หรือเปนเจาหนาที่และลูกจางประจําของสหกรณ หรือ 

    ข. เปนขาราชการหรือพนักงานหรือลูกจางประจําสังกัดกระทรวงอ่ืนท่ีเคยเปนสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด และยังคงสมาชิกภาพอยูในปจจุบัน หรือ 

    ค. เปนขาราชการหรือพนักงานหรือลูกจางประจํา ท่ีทําหนาที่เก่ียวกับการศึกษาสังกัด

องคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสตูล หรือ  

    ง. เปนขาราชการบํานาญที่เคยเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด มากอน 

                 (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม  

                 (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

         ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ ( รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก ตามขอ 37 ) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมี

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครเปนผูรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือหัวหนา

หนวยงานก็ไมตองมีผูรับรอง 

                 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครเปนสมาชิกมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อ

ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลว

เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

                 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ ก็

ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวานี ้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

         ขอ 34. คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 

200 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได 
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         ขอ 35. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิก  ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก

กับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว จึงถือวาไดสิทธิใน

ฐานะสมาชิก 

            ก. สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้

                 (1) เขารวมประชุมใหญเพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

                 (2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

                 (3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

                 (4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ 

                 (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

            ข. หนาที่ของสมาชิก มีดังนี ้

                 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติ และคําสั่งของสหกรณ 

                 (2) เขารวมประชุมทุกครั้งทีส่หกรณนัดหมาย 

                 (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 

                 (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

                 (5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพัฒนาสหกรณใหรุงเรืองและมั่นคง 

         ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขา

เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได และ

คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและ

เงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู 

และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย หรือโอนมารับราชการใน

สังกัดตามขอ 32(3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยู

เดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

                 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติและท่ีอยู  สมาชิกคนใดมีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่

มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

         ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน

ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเม่ือตนถึงแกความตาย  โดยมอบไวแกสหกรณเปน

หลักฐาน  หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปน

หนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
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เมื่อสมาชิกตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนผลประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจาย

คาหุน  เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใด ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิได 

ตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิ

ไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด

หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวา

สมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและ

สมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบพิจารณาดวย เท่ือคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติ

แลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคํา

ขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อ

พนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

         ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ขาดคณุสมบัติตามขอบังคับขอ 32 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 

         ขอ 41. การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน อาจ

ลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ

ดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว จึงใหถือวาออกจากสหกรณ

ได 

                 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ

กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตาม

ความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 

         ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได

รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(4) ไมจัดการแก ไขหลักประกันสําหรับเงิน กูที่บกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นัด การสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
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(6) ไมใหขอความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือจะ

กอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอ สหกรณอยู

แลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือของที่

ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือ

ทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ หรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว

ขางตนนี ้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมี

อยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ   

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด 

         ขอ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ

กรณ ีๆ ใหคณะกรรมการดาํเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

                 ทั้งนี้ ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหสมาชิกผูนั้นและผูบังคบับัญชาชั้นตนทราบโดยเร็ว 

         ขอ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด  สมาชิกที่

โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตายหรือ

เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจาก

สหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวา

นั้นอาจไดรับเงนิกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

         ขอ 45. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชกิภาพ    ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามขอ 40(1),(2),(3) นั้น สหกรณจะจายคนืคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่

สมาชิกมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง

จายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให

สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้น

ปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติให

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตาม

ระเบียบของสหกรณ 

                 ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุน

เรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของ

สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปนี้ไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ

เนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3)  โดยไมมีความผิดนั้น 

คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

                 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

                 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5),(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน  

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร  
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โดยไมมีเงินปนผลหรือเงนิเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลัง

วันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

                 ในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่

จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินแลวนํามาเฉลี่ยโดยใช

จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

                 เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว  ในปตอ ๆ ไป  สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไว

ในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม  

         ขอ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก

ตามขอ 45  นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

กลุมสมาชิก 

         ขอ 47. กลุมสมาชิก  สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของท่ี

ประชุมกลุม การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุม

ของคณะกรรมการดําเนินการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

         ขอ 48. ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัด

เพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 

 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

         ขอ 49. สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิก

สมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

         ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติ ตามขอ 32 (3) 

(3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสตูล 

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ  

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

         ขอ 51. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครพรอมดวย

ใบรับรองแพทยถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คน รับรอง เมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็น

เปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก

สมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 
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                 เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

       ขอ 52. การชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและการชําระคาหุนรายเดือน 

(1) ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเขาเปน

สมาชิกจํานวนเงิน 300 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวย

กรณีใด ๆ  

(2) การชําระคาหุนรายเดือนใหหักจากบัญชีออมทรัพยของสหกรณฯ หรือบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของตนเอง  ในวันจายเงินเดือนหรือวันที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  

         ขอ 53. การใหบริการ  สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควรแต

ตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ   ทั้งนี้  ประเภทของสหกรณ  หลักเกณฑ  ขอกําหนด 

วิธีการใหบริการและอื่น ๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใชบริการ ใหเปนไปตามระเบียบของ

สหกรณ    

         ขอ 54. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับ

กฎหมายสหกรณ 

             ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ 

(1)  ไดรับบริการทางธุรกิจหรืออาจไดรับบริการเงินกูไมเกิน 90 % ของทุนเรือนหุนบวกกับ

เงินฝากที่ผูกูฝากไวท่ีสหกรณ  

(2)  ถือหุนในสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณวาดวยการถือหุนของสมาชิกสมทบ 

(3)  ฝากเงินในสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบ 

(4)  อาจไดรับบริการทางวิชาการจากสหกรณฯ 

              ข. หนาที่ของสมาชิกสมทบ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มต ิและคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 

(2) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ ทั้งสอดสองดูแลกิจการสหกรณ 

(3) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการในกิจการสหกรณ  

              ค. สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในเรื่องตอไปนี้ 

(1) การลงมติในที่ประชุม 

(2) การสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(3) การเขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(4) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

         ขอ 55. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้                   

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 

(5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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(6) ขาคุณสมบัติตามขอบังคบัขอ 50 ยกเวน (3) 

         ขอ 56. การลาออกจากสหกรณ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานง

เปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการ

ชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

         ขอ 57. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ

ใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ  ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

         ขอ 58. การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ

สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

         ขอ 59. การตั้งผูรับโอนประโยชน  ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความ

ตาย สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูใน

สหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ดังวานี้ตองทําตามลักษณะ

พินัยกรรม   

                 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็

ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

                 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ

สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่

สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา

หลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น 

ทั้งนี ้ตามขอกําหนดในขอ 60 วรรคแรกและขอ 61          

                 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก   ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน

กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนา      มรณบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ

ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมี

สิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบได

จัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป

สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

         ขอ 60. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด

จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55(1),(2),(4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง

จายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงิน

ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุน

นั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะ

เรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ใน
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เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น 

สหกรณจะจายคนืใหตามระเบียบของสหกรณ 

                 ถาในปใดจํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน

ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

                 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55(3) สหกรณจะจายคาหุน เงิน

รับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

                 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 55(6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน

เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน

สมควร   โดยไมมีเงนิปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ  หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจาย

คาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงนิรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

                 ในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก

สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป  และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่

จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินแลวนํามาเฉลี่ยโดยใช

จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

                 เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว  ในปตอ ๆ ไป  สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไว

ในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม     

         ขอ 61. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงินของ

สมาชิกสมทบตามขอ 60 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

         ขอ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ

ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

หมวด 7 

การประชุมใหญ 

         ขอ 63. การประชุมใหญสามัญ  ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการประชุมใหญ

สามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และ

มอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 

                 การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  

         ขอ 64. การประชุมใหญวิสามัญ   คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แต

ถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีท่ีสหกรณขาดทุนเกินก่ึงของ

จํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่

สหกรณทราบ 
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                 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคน 

ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  และ

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ 

                 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา  

ดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ

วิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

         ขอ 65. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา 1,000 คน ใหการประชุม

ใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น  

         ขอ 66. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําตามระเบียบสหกรณวาดวยผูแทนสมาชิก  

กอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุม หรือ เลขานุการกลุม  (ถามี)  

หรือตัวแทนหนวยงานแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในหนวยงานของตนตอสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา

สิบวัน 

(3) จํานวนผูแทนของสมาชิก  ใหใชอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคน ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน 

ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงหนึ่งก็ใหเลือกตัวแทนเพ่ิมอีกหนึ่งคน  

                        อนึ่ง  จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณ  ถายังไมมีการเลือกตั้ง

ผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงไปพลางกอน 

         ขอ 67. การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอกลุมหรือหนวยงาน 

(3) ออกจากกลุมหรือหนวยงาน 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ที่ประชุมของกลุมหรือหนวยงานลงมติถอดถอน 

         ขอ 68. ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวา

ดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่ของจํานวน

ผูแทนสมาชิกทั้งหมดก็ใหที่ประชุมภายในกลุมหรือหนวยงานดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตาม

จํานวนที่วางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาท่ีผูซึ่งตนแทนนั้น

ชอบจะอยูได 

         ขอ 69. การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน 

เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถา

การประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการหรือเลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณและ

กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 
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         ขอ 70. องคประชุมในการประชุมใหญ   การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ โดยผูแทน

สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่ง

รอยคน จึงจะเปนองคประชุม 

                 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะผู

สังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น 

                 ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

         ขอ 71. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง   ในการประชุมใหญของสหกรณถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

แลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุม

ใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก

ประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุมแตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะ

เปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 70 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

         ขอ 72. อํานาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญ   ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่

เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก

และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําป  แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงาน ของกรรมการดําเนินการหรือ

กรรมการอ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

(8) พิจารณาการแยกสหกรณ 

(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมดําเนินการ

กรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

(10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 

(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณที่

สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน

สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญช ี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค

ของสหกรณ 
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หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

         ขอ 73. คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  ดวยการสรรหาผูที่

จะเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ  ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ    

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธาน

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  หรือจะใหมีผูชวยเลขานุการหรือ

ผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วถึงกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ   

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป

บัญชีถึงวันที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เวนแตการ

ผิดนัดนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ 

         ขอ 74. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

                 (ก)  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย และอยูใน

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับระเบียบ 

มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 

                 (ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน

กรรมการไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
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(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับระเบียบ 

มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 

                 (ค) เลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

                 (ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  ขอบังคับ

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

         ขอ 75. กําหนดเวลาอยูในตําแหนง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) 

และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ และใหเลือกตั้งกรรมการดําเนินการใหม แทนกรรมการ

ดําเนินการที่ถูกจับฉลากออกไป ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนาน

ที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

                 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน 150 วัน

นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

                 กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสอง

วาระติดตอกัน 

                 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ

เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการในชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช

บังคบัโดยอนุโลม 

         ขอ 76. คณะผูจัดตั้งสหกรณ  เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุมใหญสามัญครั้ง

แรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ จะไดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

                 ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการในวันที่ไดรับ

เลือกตั้ง 

         ขอ 77. การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง  เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
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(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่

ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้ 

(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 

(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว 

(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 

                 ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม(7) อุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ

พัฒนาการ สหกรณแหงชาติใหเปนท่ีสุด 

                 การที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหที่ประชุม

ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการในชุด

แรก 

         ขอ 78. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ   ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว

ออกตามวาระ ( เวนแตเพราะเหตุตามขอ 77(7) ) ใหกรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไป

ไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใด

จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะ

ประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

                 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน

นั้น เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ

เพ่ือเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาที่แทน

ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

                 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

         ขอ 79. การประชุมและองคประชุม  ในคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต

จะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

                 ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น 

ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

                 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

         ขอ 80. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน

กิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ  กับทั้งในทาง

อันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณ   ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิก

ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงินของ

สหกรณ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง  หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนแกผูจัดการตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ  

(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา

อุปกรณดําเนินงานสหกรณ 

(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณและองคกรอื่น 

(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางาน  เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียน สหกรณ   

ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญช ี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแล

โดยทั่วไป  เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยด ี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการดําเนินการอ่ืน  ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ

ผูจัดการ   และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ 

ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(16) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ 

หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและออก

เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน ซึ่งสหกรณนี้เปน

สมาชิก  ทั้งนี้  เปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และ องคการนั้น

กําหนดไว 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

         ขอ 81. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทํา

การ หรืองดเวนการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทําใหเสีย
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ผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือ

กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการดําเนินการอื่น 

         ขอ 82. คณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการอํานวยการจํานวนหาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และ

เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ

ดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีก 1 คน 

                 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินการอํานวยการตามลําดับ 

                 คณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการอํานวยการนั้น 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุม

กันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

                 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 

                 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ ในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 

         ขอ 83. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ  ใหคณะกรรมการดําเนินการ

อํานวยการเปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย 

ขอบังคบั ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงนิให

เปนไปตามขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะนํามาใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 
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         ขอ 84. คณะกรรมการดําเนินการเงินกู  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

เงินกู จํานวนไมเกินสิบเอ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น

เปนกรรมการ 

                 คณะกรรมการดําเนินการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเงินกูนั้น  

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน

ละครั้งเปนอยางนอย  ใหประธานกรรมการเงินกู  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

                 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเงินกูตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

                 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการดําเนินการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป 

         ขอ 85. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการเงินกูมีอํานาจ

หนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ

สหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเม่ือ

เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนด ีภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้

เงินกู หรือผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน  หรือ

เรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

         ขอ 86. คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ  จํานวนไมเกินหาคน  โดยใหมีตําแหนงเปนประธาน

กรรมการคนหนึ่ง  และ เลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 

                 คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของ

คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมี

การประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการ

นัดเรียกประชุมได 

                 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ

ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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         ขอ 87. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสัง่ของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ  ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่

สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร  ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้งผลงานของ

สหกรณใหสมาชิก และบุคคลท่ัวไปรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืน  ทั้งในและ

นอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความ

เหมาะสม 

         ขอ 88. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่ง

แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 

ประธานในท่ีประชุม 

         ขอ 89. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการใหประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปน

ประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

                 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการอื่น ๆ เชน  คณะกรรมการดําเนินการอํานวยการ 

คณะกรรมการดําเนินการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานคณะกรรมการ

ดําเนินการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานคณะกรรมการดําเนินการไมอยูในท่ีประชุม ก็ใหที่ประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

                 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน

กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในท่ีประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคน

หนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

         ขอ 90. การออกเสียง  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่

ประชุมใหญ ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 

                 ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมใหญวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงใน

เรื่องนั้นไมได 

         ขอ 91. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้  การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ  

ในที่ประชุมใหญ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ ใหถือ
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คะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

เวนแตในกรณีที่ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

(2) การเลิกสหกรณ 

(3) การควบสหกรณ 

(4) การแยกสหกรณ 

รายงานการประชมุ 

         ขอ 92. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา

วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในท่ีประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ 

แลวแตกรณ ีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุม  นั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

หมวด 9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

         ขอ 93. การจางและแตงตั้งผูจัดการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตอง

ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 73(1),(2),(3),(4) ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจาง

ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร 

                 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด

ไวในขอ 95 เปนลายลักษณอักษร 

                 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของ

ผูจัดการสหกรณ 

         ขอ 94. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนดระยะเวลา

หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 

         ขอ 95. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน

สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงนิคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงนิคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการ

ถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงนิของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงนิกูใหเปนไปตามแบบ

และระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอมกับ

แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล  
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(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ

รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 

รับผิดชอบในการจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไว

โดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน

และเปนปจจุบัน  

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการดําเนินการอื่น ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ เวนแตกรณซีึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของสหกรณให

อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง

ราชการกําหนด 

(18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการดําเนินการอื่น ๆ  

ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

         ขอ 96. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดคณุสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณ

กําหนด 

(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

(5) ถูกเลิกจาง 
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(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดทําใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงแกสหกรณ และกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีผู่จัดการ สหกรณ 

         ขอ 97. การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน 

และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 

         ขอ 98. การมอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ  ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจาง

และแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอื่นดวยไดให

คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาท่ีของผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่

เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 

         ขอ 99. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด

ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย

ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

         ขอ 100. การเปล่ียนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน

จัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนท่ีจะสงมอบงาน 

         ขอ 101. เจาหนาที่ของสหกรณ   นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง

เจาหนาที่ อ่ืน โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 73(1),(2),(3),(4) ตามความจําเปนเพื่อ

ปฏิบัติงานในสหกรณ ท้ังนี ้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ที่ปรึกษา 

         ขอ 102. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคล ภายนอก 

ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน 

เพ่ือใหความแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

ผูตรวจสอบกิจการ 

         ขอ 103. ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณเปนการประจําป  จํานวนผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (จํานวนไม

เกิน 3 คน)  

                 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําใน สหกรณ

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

         ขอ 104. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา

หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ

สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

                 ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 

         ขอ 105. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 
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(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพยสินและ 

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพ่ือ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําป

ของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง

แผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ

กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ  

(7) ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑและเครื่องใชสํานักงานใหเปนไปตามทะเบียนวัสดุครุภัณฑของ

สหกรณ  

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ตอคณะกรรมการ

ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของ 

สหกรณดวย หากพบขอความบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณแกไข โดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

         ขอ 106. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ   หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของ 

สหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใช

คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น 

 

หมวด 10 

การแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับ 

         ขอ 107. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง

สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการ

มาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นใหถือ

เสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุมแตถาสมาชิกหรือ

ผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลง

ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข

เพ่ิมเติมขอบังคบัก็ยอมทําไดโดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญที่มี

องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน

แลวแตกรณ ี

(4) ขอความใดท่ีที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว   หากปรากฏวาขอความนั้นขัดหรือ

แยงกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ หรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน

สหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 

(5) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบหรือคําสั่ง

ใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคบัใช และใหผูเก่ียวของถือปฏิบัติ 

 

หมวด 11 

ขอเบ็ดเสร็จ 

         ขอ 108. ระเบียบของสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ีกําหนดระเบียบตาง ๆ  

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ  

รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ หรือสมาชิกสมทบ 

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงนิกูแกสมาชิกสหกรณ 

(4) ระเบียบวาดวยการใหเงนิกูแกสหกรณอ่ืน 

(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 

(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 

(9) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10) ระเบียบวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ 

(11) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดใหมี เพ่ือสะดวกและเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

เฉพาะระเบียบ (1),(2),(4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอนจึงจะใช

บังคับได และระเบียบใน (10) ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญของสหกรณ 

         ขอ 109. การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหาย

โดยประการใด ๆ ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 108 (3),(4)  แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ด ี 

คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

         ขอ 110. การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณเสนอปญหา

นั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

         ขอ 111. ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
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ดวยการลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกที่มาประชุม 

         ขอ 112. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี 

โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดอกเบี้ยและชําระหนี้สิน

อ่ืน ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลวปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ   

ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด   

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28(2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่

สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณทีี่ไมอาจเรียกประชุมใหญได

ภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

         ขอ 113. ในกรณีท่ีขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว  ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยสหกรณตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน สหกรณมาใชเปน

สวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 

         ขอ 114. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ถือใชและ

ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาจะไดกําหนดระเบียบข้ึนถือใชใหม 

 

       ลงชื่อ         ไสว  สังขทอง 

  (นายไสว  สังขทอง)                                                   

    ประธานกรรมการ 

       สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด                     

      

       ลงชื่อ        สมเดช  สุประทุม 

(นายสมเดช  สุประทุม) 

กรรมการและเลขานุการ 

               สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด          

 
 

เหตุผล 

         เนื่องจากขอบังคับเดิมไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2553 
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ขอบงัคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ใหแกไขขอบังคับ

สหกรณและนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ซึ่งมีขอความดังนี ้

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2561” 

 ขอ 2 ขอบังคับนีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันทีน่ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

 ขอ 3 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 22 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี้ 

“ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายใน

ระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

       ใหบันทึกรายการในบัญชีที่เก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุ

อ่ืนที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสด ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

       ใหสหกรณจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน อยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวาเปน

รอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไร

ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

       วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป” 

 

 ขอ 4 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 23 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี้ 

  “ขอ 23 การเสนองบแสดงฐานะการเงินตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการ

เสนองบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่ง

รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญช ี

      ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่

ประชุมใหญดวยในคราวท่ีเสนองบแสดงฐานะการเงิน และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบแสดงฐานะ

การเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

      อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบแสดงฐานะการเงิน 

พรอมทั้งขอบังคับระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได

โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
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 ขอ 5 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 50 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครสูตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี้ 

“ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

       (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

       (2) ตองเปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

       (3) ตองเปนบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

       (4) บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติจะเขาเปนสมาชิกตามขอบังคบัขอ 

32(3) 

       (5) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสตูล 

       (6) เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

       (7) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

       (8) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน” 

 

 ขอ 6 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 55 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 

      (1) ตาย 

      (2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

      (3) ตองคาํพิพากษาใหลมละลาย 

      (4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว 

      (5) ถูกใหออกจากสหกรณ 

      (6) ขาดคณุสมบัติตามขอบังคับ 50 ยกเวน (5) 

      (7) กรณีสมาชิกของสหกรณซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับสมาชิกสมทบตามขอ50(2),(3),(4)หรือ

(5)ตองขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ตามที่กําหนดในขอบังคับ ใหถือเปนเหตุใหสมาชิกสมทบรายนั้นๆ

ตองขาดจากสมาชิกภาพดวย” 

 

 ขอ 7 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 82 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 82 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

อํานวยการจํานวนหาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ

คณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืน

เปนกรรมการรวมอีก 1 คน 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการ ตามลําดับ 
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       คณะกรรมการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะ กรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

       ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน

ละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

       ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนิน การในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ” 

 

 ขอ 8 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 83 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลข

ทะเบียนขอบังคับที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

  “ขอ 83 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน

กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

      (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามขอบังคบั และระเบียบของสหกรณ 

      (2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

      (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะนํามาใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

      (4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 

      (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุม

ใหญอนุมัติ 

      (6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัต ิ

      (7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ

      (8) ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย” 

 

ขอ 9 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 83 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 84 คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวนไมเกินสิบ

เอ็ดคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
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      คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง

คณะกรรมการเงินกูนั้น 

      ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยาง

นอย ใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

      ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงินกูทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

      ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม

คราวถัดไป” 

 

ขอ 10 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 85 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงนิกูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา

วินิจฉัยอนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

      (2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวา

หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนด ีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู 

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียก

คืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 

 

ขอ 11 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 86 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 86 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ จํานวนไมเกินหาคน โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และ เลขานุการ

คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแตจะตองมีการประชุมกัน

เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม

ได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงจํานวน

ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป” 
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ขอ 12 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 87 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณใน

สวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและผูที่สนใจให

ทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

     (2) ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชน รวมทั้งผลงานของสหกรณให

สมาชิก และบุคคลทั่วไปรับทราบ 

     (3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

     (4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยางรอบคอบ 

ตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

     (5) ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น ทั้งในและนอกประเทศ 

เพ่ือนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม” 

 

ขอ 13 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 103 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 103 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีความรู 

ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่

เก่ียวของกับสหกรณ และเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงาน

อ่ืนที่ไดรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ หรือหนึ่งนิติบุคคล 

ขอ103/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับ

สมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่ผานคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง 

และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดในขอ 103) เปนผูตรวจสอบกิจการ 

หากมีคะแนนเทากันประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปน

ผูตรวจสอบกิจการสํารอง  

กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงตามขอ 104/1 (2),(3),(4),(5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารอง

ปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีผูตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการคนใหม” 

 

ขอ 14 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 104 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้
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“ขอ 104 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา

หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจ

สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

      ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได 

ขอ 104/1 การพนจากตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยาง

หนึ่งดังตอไปนี้ 

      (1) ถึงคราวออกตามวาระ 

      (2) ตาย 

      (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณ ี

      (4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล 

ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

      (5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณกําหนด” 

 

ขอ 15 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 105 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ105 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 

      (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ หนี้สินทั้งปวง

ของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

      (2) ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณเพ่ือ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทาง

วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 

      (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ

หลักประกัน 

      (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 

      (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 

ขอบังคบั ระเบียบ มต ิตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

      (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอ่ืนๆ 

เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ  

      (7) ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑและเครื่องใชสํานักงานใหเปนไปตามทะเบียนวัสดุครุภัณฑของสหกรณ 

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

ขอ 105/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ

ประจําเดือนและประจําป รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพ่ือแจงผล
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การตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผล

การตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย กรณีผูตรวจสอบพิจารณาพบวามีเหตุการณที่อาจ

กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณ 

มีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังขอบังคับ 

ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ให

แจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงาน

ดังกลาว ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดที่กํากับดูแลโดยเร็ว 

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแกไข

และผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  

สํานักงานสหกรณจังหวัดที่กํากับดูแล” 

 

ขอ 16 ใหยกเลิกความตามที่กําหนดในขอ 106 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียน

ขอบังคบัที่ 9100000225568 และใชขอความตอไปนี ้

“ขอ 106 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผู

ตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณตอง

แจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแก

สหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น 

      การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมใหญ” 
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