ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
พ.ศ. 2550
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ข องสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู อุ บ ลราชธานี จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 28
มกราคม 2550 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณ เสียทั้งหมด
และใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังนี้
ก. ขอบังคับนี้เรียกวา
“ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด พ.ศ.2550”
ข. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ค. ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณ ฉบับที่ใชบังคับ
นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
ง. ในขอบังคับฉบับนี้
“สหกรณ” หมายความวา “สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา “คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“ประธานกรรมการ” หมายความวา “ประธานกรรมการสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา “รองประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“เลขานุการ” หมายความวา “เลขานุการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“เหรัญญิก” หมายความวา “เหรัญญิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา “กรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“ผูจัดการ” หมายความวา “ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
“เจาหนาที”่ หมายความวา “เจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด”
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
พ.ศ. 2550
-----------------------------------------------

หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงานและสํานักงานสาขา
*ขอ 1

ชื่อ
ชื่อ

ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
UBONRATCHATHANI TEACHER SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE, LIMITED

ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน 292 หมู 12 ตําบลไรนอย
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
ทองที่ดําเนินงานทุกอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี สหกรณนี้ จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2504 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 (แกไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511)
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงาน หรือตั้งสํานักงานสาขาไดตามมติที่ประชุมใหญ
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ตราของสหกรณ มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงภายในวงกลมเล็กมี
รูปเสมาธรรมจักรตั้งอยูบนดอกบัวบาน ระหวางวงกลมทั้งสอง ดานบนมี
อักษรคําวา “สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี” ดานลางมีคําวา “จํากัด”
*ข้ อ 1 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 8 พ.ศ.2557 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2556
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
* ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกโดยวิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกัน ในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของ
ตน ไวในทางอันมั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยตัวเองในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกสหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันควร
(6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือ ความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(10) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บุตร และบิดา
มารดาของสมาชิก
(14) ดํ าเนิน ธุร กิจ อื่น ที่เ กี่ย วกับ การดํ าเนิน งานของสหกรณ ออมทรัพ ยเ พื่ อ
ประโยชนของสมาชิก
(15) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(16) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(17) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ
และสหกรณอื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(18) กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง
ซื้อ แลกเปลี่ยน ถอน หรือรับโอน เชา หรือใหเชา จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา
ขาย หรือจําหนายซึ่งทรัพยสินตลอดจนดําเนินการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให
สําเร็จตามวัตถุประสงคดวย
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(19) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
*ข้ อ 2 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3
ทุน
ขอ 3 ทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุน
(2) รับฝากเงินของสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(3) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงิน
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
หุน
ขอ 4 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
* ขอ 5 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขา
เป น สมาชิ ก ตามอั ต ราส ว นของจํ า นวนเงิ นได ร ายเดื อ นของตน ตามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บ
ของสหกรณ
เงิ น ได ร ายเดื อ นตามความในวรรคแรก หมายถึ ง เงิ น เดื อ น และเงิ น เพิ่ ม
คาครองชีพ หรือเงินที่จายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจําซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงาน
เจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทาง
ราชการดวย
ถา สมาชิ ก ประสงค จ ะถื อ หุ นรายเดือ นในอั ต ราที่สู ง กว าอั ต ราที่ กํ า หนดไว ใ น
ระเบียบของสหกรณหรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการ แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนทีช่ ําระแลวทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิก ยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิก
ใชสิทธิเรียกรอง หรืออายัดคาหุนในคาหุนของสมาชิกผูนั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกนั้น
สิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตอง
ชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนนั้น
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*ข้ อ 5 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
ขอ 6 การสงคาหุนรายเดือน การสงเงินคาหุนรายเดือนนั้น ใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่ อ สมาชิ ก มี คํา ขอเป น หนั งสื อ และคณะกรรมการดํ าเนิ น การได ส อบสวน
พิจารณาเห็นวาสมาชิกนั้นตกอยูในพฤติกรรมอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนไดโดย
มิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจ ริต ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหส มาชิกนั้น
มิตองสงเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 7 การงดสงเงิน คาหุน รายเดือ น สมาชิกที่สงเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา
หนึ่ ง แสนห า หมื่ น บาท และไม น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ งวดแล ว จะของดส ง ค า หุ น รายเดื อ น
ตอไป หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงอยูในเกณฑขั้นต่ําตามขอ 5 ก็ได โดยแจงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตในปหนึ่งๆ จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวา
สองครั้งไมได
ขอ 8 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชี

หมวดที่ 4
การดําเนินงาน
* ขอ 9 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณเวน
แตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอื่นๆ จะตองลงลายมือ
ชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และ
ผูจัดการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1)
ขางบนนี้จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูยืม ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน
ตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย
*ข้ อ 9 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 8 พ.ศ.2557 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2556
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2557
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วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ขอ 10 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังนี้วา
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ ยั ง มิ ไ ด กํ า หนด หรื อ นายทะเบี ย นสหกรณ ยั ง มิ ไ ด ใ ห ค วาม
เห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 11 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช
เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได
ตามที่ค ณะกรรมการดํ าเนิน การเห็ นสมควร ทั้ งนี้ จะตอ งอยู ภายในวงเงิ นกู ยืมหรือ การ
ค้ําประกันประจําปตามขอ 10
การรับฝากเงิน
* ขอ 12 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือฝากประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอย
กวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไป
ตามที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บของสหกรณ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย นสหกรณ
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
*ข้ อ 12 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
การใหเงินกู
ขอ 13 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกส มาชิกใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัย
ใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกัน
สําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู เงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู และขอกําหนดอื่นๆ วาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกู
เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
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ขอ 14 ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรง
ตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 15 ประเภทและจํากัดแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภท
และจํากัดดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีทสี่ มาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเปนรีบดวน
และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบ
ของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเงินเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
นั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่ อ ส ง เสริ ม ฐานะความมั่ น คงหรื อ เพื่ อ การเคหะ หรื อ ก อ ประโยชน ง อกเงยแก ส มาชิ ก ได
โดยจํานวนเกินกวาจํากัดที่สมาชิกนั้นอาจไดรับเงินกูสามัญ ตามที่กําหนดใน (2) คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การอาจให เ งิ น กู พิ เ ศษแก ส มาชิ ก นั้ น ได ต ามที่ เ ห็ น สมควร โดยผู ข อกู ต อ งระบุ ค วาม
มุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 16 ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิกใน
อัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอ ยางหนึ่ งอย างใดดั งตอ ไปนี้ ใหถื อวา เงิน กูป ระเภทใดๆ เปนอั นถึ ง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
และคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ ผูค้ํา ประกันจะตอ งรับ ผิดชํ าระหนี้แ ทนผู กูตามที่ก ลาวในวรรคกอ น
และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจผอนผันใหผูค้ําประกัน ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผูกูไดทําหนังสือกู
ใหไวตอสหกรณก็ได
ขอ 18 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา
ถาตนประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(5)
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จ
สิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 46)
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
ขอ 19 การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนได ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณโดยให
คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหส หกรณจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 21 การเงินของสหกรณ การรับจายเงินและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 22 การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผูสอบบัญชี ไดตรวจสอบรับรองแลวตอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี
การเสนองบดุล ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญดวย
ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยังผูแทนสมาชิกทุกคน
และใหเปดเผยไว ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุล
ไวที่สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
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ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ขอ 23 ทะเบียนและบัญชี ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียน
อื่น ๆ ตลอดจนสมุ ดรายงานการประชุ ม และจั ดใหมี การทํ าบั ญชี ตามแบบที่น ายทะเบี ย น
สหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวที่สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายงานในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวัน นับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบีย นหุ น ให ส หกรณ แ จ ง การ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณ
ในระหวางเวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของ
สมาชิกรายอื่นไม ได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิ กนั้น และไดรั บ
อนุญาตจากผูจัดการกอน
ขอ 24 กฎหมายและขอบังคับ ใหส หกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ และ
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณซึ่งคงใชอยูกับขอบังคับ และระเบียบของ
สหกรณนี้ไว ณ สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและผูสนใจอาจขอตรวจดูได โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ
ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอย
ปละครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
ขอ 26 การกํากับดูแลสหกรณ นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ และสมาชิกของสหกรณ มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมไดทั้งอาจเรียกและ
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และใบสําคัญ ตางๆ ของสหกรณได
ทั้งนี้ ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวก และชี้แจง
ขอความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค
ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการ หรือรายงานเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด
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กําไรสุทธิประจําป
* ขอ 28 การจัด สรรกําไรสุทธิป ระจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชี และไดปดบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุม
ใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตราไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยใหคิดตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย จํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณ
ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก
ชําระตอสหกรณหลังจากวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป
(2) เปน เงิน เฉลี่ย คืนใหแ กส มาชิ กตามสว นจํา นวนรวมแหง ดอกเบี้ ยเงิน กูซึ่ ง
สมาชิกนั้นๆ ไดสงแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวา ตน
เงินหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพือ่ จายเปนเงินปนผลตามหุน
(ตาม (1))
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบสองของกําไรสุทธิ
(6) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนตางๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
(8) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกส มาชิกและครอบครัว
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ
*ข้ อ 28 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
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ทุนสํารอง
ข อ 29
ที่ ม าแห ง ทุ น สํ า รอง นอกจากจั ด สรรจากกํ า ไรสุ ท ธิ ต ามข อ 28
แลวบรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการ
ใดโดยเฉพาะก็ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิป ระจํา ปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให ที่
ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควร
จัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหดําเนินการตามมติของที่ประชุม
ใหญ
ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํ ารองนี้จ ะถอนไดก็แ ตเ พื่อ ชดเชยการขาดทุ นอั นหากบั งเกิดขึ้ นหรือ เพื่ อ
จัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวดที่ 5
สมาชิก
ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้ คือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเปน
สมาชิกของสหกรณ
(2) ผูที่สหกรณรับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ
*ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
(5) ก. เปนขา ราชการประจํา หรื อลูกจ างที่ ไดรับ เงินเดือนประจํา สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี, กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี, กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, สํานักพุทธศาสนาแหงชาติจังหวัดอุบลราชธานี
หรือ
ข. เปนสมาชิกคุรุสภาซึ่งทํางานประจําโรงเรียนเอกชน และไดรับเงินอุดหนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ค. เปนครู ลูก จางประจํา และบุคลากรทางการศึ กษา สังกัด องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ง. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจําในสหกรณนี้
**จ. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจําสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะหส มาชิก
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย
*ข้ อ 32 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2552 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2551
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2552
**ข้ อ 32 (จ) แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 5 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ วิสามัญ ปี 2554
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
*ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับตองยื่นใบสมัครตอ
สหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว โดยมีหัวหนาสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการที่ตนสังกัด
เปนผูรับรอง แตถาผูสมัครเปนหัวหนาสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการก็ไมตองมีผูรับรอง
สําหรับผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภา ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนเอกชน และไดรับเงินอุดหนุน
จากกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ในจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี ตอ งให ผู จัด การโรงเรี ยนของตน และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดรับรองสําหรับผูสมัครที่สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองใหผูบังคับบัญชารับรอง สําหรับผูสมัครที่เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้ ตองให
ประธานหรือรองประธานเปนผูรับรองกรณีเปนเจาหนาที่ หรือลูกจางประจําสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยตองใหนายกสมาคมฯ หรืออุปนายก เปนผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กลาวไวในขอ 32 ทั้งเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลวเสนอเรื่อง
การรับสมาชิกเขาใหมในที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเปนสมาชิก ดวยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติ
แหงทีป่ ระชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
แหงจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกที่เขาประชุม
**ข้ อ 33) แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 5 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ วิสามัญ ปี 2554
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
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ขอ 34 หนาที่ของสมาชิก
(1) สงเงินคาหุนรายเดือน
(2) เมื่อใชบริการเงินกูตองปฏิบัติตามสัญญาที่กระทําไวกับสหกรณ
(3) เขารวมประชุมใหญและเคารพในมติ
(4) เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ, ผูแทนสมาชิก และผูตรวจสอบกิจการ
(5) สนับสนุนกิจการของสหกรณ
(6) ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
ขอ 35 สิทธิของสมาชิก
(1) เขารวมประชุมใหญและลงมติออกเสียงภายใตขอ บังคับของสหกรณ
(2) เสนอขอคิดเห็นตอที่ประชุม
(3) เขาชื่อกันเพื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(4) สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ, ผูแทนสมาชิก และผูตรวจสอบ
กิจการ ภายใตขอบังคับของสหกรณ
(5) ใชบริการตางๆ ที่สหกรณกําหนดขึ้น
(6) รับบริการสวัสดิการที่สหกรณมอบให
ขอ 36 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืน
ไมได
ขอ 37 การไดสิทธิในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนเองใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณให
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาได
สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ
ขอ 38 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และ
ประสงค ส มั ค รเป น สมาชิ ก ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในสั ง กั ด นั้ น หากสหกรณ นั้ น
มีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหเขาเปนสมาชิกแลว
ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณไปยังสหกรณ
ที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จ ะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี)
ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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ขอ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอน
มารับราชการในสังกัดตามขอ 32(5) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึง
สหกรณตามที่กําหนดไวในขอ 33 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 37 ตั้งแตวันที่ลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมได
โอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้แลว
การรับโอนเงินคาหุน และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญ ชาติ และที่อ ยู สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่อง ชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 41 การตั้งผูรับ โอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือ
หลายคน เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณ
ถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ได
ทําไวแลวก็ตอ งทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้ง
ไวก็คืน ใหแก บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ วาเปน
ทายาทผูมีสิทธิรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอบังคับกําหนดใน ขอ 47 วรรคแรก
และขอ 48
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) วิกลจริต
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(5) โดยมีความผิด
(6) ถูกใหออกจากสหกรณตามขอ 44
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ขอ 43 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู
หรือผูค้ําประกันอาจลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดส อบสวนพิจ ารณาเห็นวาเปนการชอบดวย
ขอบังคับ และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจมอบหมายให ป ระธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออก
จากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบดวย
ขอ 44 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาหรือไม
ถือหุนครั้งแรกตามขอ 37
(2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจั ดการแกไขหลักประกัน สํา หรับเงินกูที่เ กิดบกพรองใหคืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึ ง
สองเดือนหรือผิดนัดสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความ
ผูกพันในหนีส้ ินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือมีพฤติการณ
ใดๆ อัน เปนเหตุใ หเห็นวาไมซื่อสัตยสุ จ ริต หรื อแสดงตนเปนปฏิปก ษตอสหกรณไมวาโดย
ประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ
ดังกลาวขางตนนี้ และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอกรรมการดําเนินการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือสมควรทราบการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหเปนสิ้นสุด
ขอ 45 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
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ขอ 46 สมาชิก ที่โอน หรือ ยาย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจํา โดยไม มี
ความผิด สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(5) โดยไม
มีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิได
ลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็
ได สมาชิกเชนวานั้น อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน
ขอ 47 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะ
คาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นก็ไดสุดแตจะ
เลือก สวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงิน
ในขอบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชี
ใหม แตเ ฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก ภาพเนื่องจากตนได โอน หรื อยาย หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําตามขอ 32(5) โดยไมมีความผิด นั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(4) สหกรณจะจาย
คาหุน เงินฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใน
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(5), (6) นั้น สหกรณ
จะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใน
สหกรณคืนภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจาก
สหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลในปนั้นภายหลังที่
ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ
จะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางป จนกวาจะปดบัญชีประจําป และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุน
สะสมทั้งหมดและหนี้สินทั้งสิ้น แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
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เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูล คาเงินคาหุนจากจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนประจําทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาหุนที่กําหนดไวใน ขอ 4 จนกวาสหกรณจะไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 48 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิด ตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน
ดังกลาวในขอ 47 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกตองรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 50 สมาชิกสมทบ คือผูที่สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมี
ความประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา
*ขอ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
** (1) เปนบุคคลธรรมดา
(2) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(3) เปนผูบ รรลุนิติภาวะ
(4) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
(6) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(7) ก. เปนคูสมรสของสมาชิก
ข. เปนบุตรของสมาชิก
ค. เปนบิดา - มารดาของสมาชิก
ง. เปนพนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จ. เปนลูกจางชั่วคราวของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉ. เปนบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
*ข้ อ 51 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ.2553 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2552
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
**ข้ อ 51 (1) แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 5 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
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ขอ 52 การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ ตามแบบที่กําหนดไว โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ไมนอยกวา 2 คนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดส อบสวนพิจ ารณาเห็นวา ผูส มัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอ 51 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดให
ผูสมัครไดลงลายมือชื่อไวในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่
จะถือครบถวน
กรณีเปนบุคคลธรรมดา ตามขอ 51(6) ก. ข. และ ค. ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ตามแบบที่สหกรณกําหนด กรณีเปนบุคคลธรรมดาตามขอ 51(6) ง. จ. และ ฉ. ใหยื่นใบสมัคร
ผานหนวยงานตนสังกัด และตองใหหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรองดวย
กรณีนิติบุคคล ใหผูแทนนิติบุคคลยื่นใบสมัครตามแบบสหกรณกําหนด
การสงเงินค าหุ นให เปน ไปตามระเบียบสหกรณ วาด วยการส งเงินค าหุน ของ
สมาชิกสมทบ
ขอ 53 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวา
เปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ
ขอ 54 การใหบ ริก าร สหกรณใหบริการหรือสวัส ดิการแกส มาชิกสมทบไดตามที่
เห็นสมควร แตตองไมขัดกับขอหามมิใหส มาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ ทั้งนี้ หลักเกณฑ
ขอกําหนด วิธีการใหบริการและอื่นๆ ตลอดจนสวัสดิการ และผลตอบแทนจากการใชบริการ
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 55 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะ
ในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(2) มีสิทธิ์ไดรับบริการทางวิชาการและธุรกิจจากสหกรณ
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง
(4) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง
สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุม ในการประชุมใหญ หรือประชุมใดๆ ของสหกรณ
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใดๆ ของสหกรณ
(3) เปนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 56 การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิก สมทบย อมขาดจากสมาชิก ภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ และไดรับอนุญาตแลว
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากงานประจํา สําหรับสมาชิกที่เปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ชั่วคราวสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 57 การลาออกจากสหกรณ สมาชิก สมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ ไ ด
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดส อบสวนพิ จ ารณาเห็นว าเปนการชอบดวยขอบัง คับและอนุญาตแลวจึงใหถื อวาออกจาก
สหกรณได
ขอ 58 การใหอ อกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุ ใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งสหกรณ
(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ
ข อ 59 การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู สมาชิ ก สมทบคนใดมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ 60 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้นมอบใหสหกรณ
ถือไว หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชน
ที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
กอนทราบ และสหกรณจ ะจ า ยเงิ นคาหุ น เงินรั บฝาก เงิ นปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงิ น
ผลประโยชน หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชน
ที่ ไ ด ตั้ ง ไว หรื อ ถ า มิ ไ ด ตั้ ง ไว ก็ คื น ให แ ก บุ ค คลที่ ไ ด นํ า หลั ก ฐาน มาแสดงให เ ป น ที่ พ อใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนด
ในขอ 61 วรรคแรก และขอ 62
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยให
แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้นๆ ไดถึงแกความตายไป
ประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณ
จะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิ์รับเงินผลประโยชนไมยื่น
คําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 61 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 56(1),(2),(4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่ส มาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ
สมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้น ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให
สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรั บปที่ออกนั้นดวย
ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทาง
บัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 56(3) สหกรณจะ
จายคาหุน เงินรับฝากเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบ
นั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 56(5), (6) นั้น
สหกรณจะจายคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ตั้งแตประจําปที่
ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผล
และเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังทีท่ ปี่ ระชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกส มาชิกที่พน จากสมาชิกภาพในระหวางป จนกวาจะป ดบัญชีประจําป และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุน
สะสมทั้งหมดและหนี้สินทั้งสิ้น แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
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เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูล คาเงินคาหุนจากจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุน ใหเปนประจําทุกป และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาหุนที่กําหนดไวในขอ 4 จนกวาสหกรณจะไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 62 การหักจํานวนเงิน ซึ่งสมาชิก สมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ 61 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณ ไม วา เพราะเหตุใ ด ใหค ณะกรรมการดํา เนิ นการถอนชื่อ สมาชิ กออกจาก
ทะเบียนสมาชิก
หมวดที่ 7
การประชุมใหญ
*ขอ 64 การประชุมใหญ หมายถึง การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญ
วิสามัญ สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด มีสมาชิกเกินกวา หารอยคน การจัดประชุม
ใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการนัดผูแทนสมาชิกมาประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับตั้งแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณเปนการประชุมใหญสามัญ
ขอ 65 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ
เมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณแจงใหเรียกประชุมใหญ หรือในกรณีที่
สหกรณเกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญโดย
มิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิ ก ซึ่ ง มี จํ า นวนไม น อ ยกว า หนึ่ ง ในห า ของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอ เพื่อการใดการหนึ่งตอ
คณะกรรมการดํ าเนิน การ ใหเรี ยกประชุ มใหญ วิส ามั ญเมื่อ ใดก็ ได และใหค ณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิส ามัญ ภายในกําหนดระยะ
เวลาดังกลาวขางตน ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
*ข้ อ 64 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 7 พ.ศ.2556 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2555
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
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*ขอ 66 วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิกและการดํารงตําแหนง
ของผูแทนสมาชิก
(1) ใหมีจํานวนผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยคน โดยกําหนดจํานวนสมาชิก
สามสิบหาคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน
(2) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(3) ให แ บ ง เขตเลื อ กตั้ ง ออกเป น หน ว ย คื อ หน ว ยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 – 5 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี และหนวยงานอื่นๆ ที่ไมสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณถายังไมมี
การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูแทนชุดใหมมาแทนชุดเดิม
(5) การเลื อกตั้ง ผู แทนสมาชิ กคราวหนึ่ ง ให กระทํา เสร็ จ ก อนวั นประชุ มใหญ
สามัญประจําปไมนอยกวายี่สิบวัน
*ข้ อ 66 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่ วิสามัญประจําปี 2555
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ขอ 67 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) ยายหรือโอนไปตางหนวย
(5) ขาดจากสมาชิกภาพไมวากรณีใดๆ
ขอ 68 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพน
จากตําแหนงไมวาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน หรือ
ไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดําเนินการเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตน
แทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 69 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณ
มีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร
ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น
และต อ งแจ ง เจ า หน า ที่ ก รมส ง เสริ ม สหกรณ และกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ท ราบล ว งหน า
ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
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ขอ 70 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือมีผูแทน
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา หนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญคราวใดมีสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมครบองค
ประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิส ามัญที่สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก
ประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคน ก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในวรรคแรกก็ใหงดประชุม
ในกรณีที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุม
ใหญในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้ง
ใดๆ ทั้งสิ้น
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม
แทนตนไมได
ขอ 71 อํา นาจหน าที่ข องที่ป ระชุ มใหญ ที่ป ระชุมใหญ มีอํา นาจหน าที่ พิจ ารณา
วินิจฉัยปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง
ผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รั บ ทราบรายงานประจํ า ป แ สดงผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
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(10) พิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ต ามข อ บั น ทึ ก ของนายทะเบี ย นสหกรณ หรื อ
รองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
แตงตั้ง
(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ
(12) พิจารณาการแยก การควบสหกรณ

หมวดที่ 8
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
*ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกเปนประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดําเนินการ เลือกตั้งในระหวาง
กันเองเปนรองประธานคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง ผูชวยเลขานุการ คนหนึ่ง
และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได
หามมิใหบุคคลซึง่ มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหออกจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการ ตามมาตรา 22 (4)
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้สหกรณ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
(6) เปนเจาหนาที่และลูกจางประจําในสหกรณนี้
วิธี การเลื อ กตั้ งคณะกรรมการดํา เนิน การ ใหเ ป นไปตามระเบี ย บที่ ส หกรณ
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
*ข้ อ 72 แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ.2554 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2553
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
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ขอ 73 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินการงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติ การในอํ านาจหน าที่ข องประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดํา เนิน การอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการดํ าเนิ นการมอบหมายให
ภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ใหญ และรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
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ขอ 74 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ อยูในตําแหนง
คราวละสองป นับแตวันเลือกตั้ง สําหรับในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งป ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ สหกรณทั้งหมด
โดยวิธีจับฉลาก โดยใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ และใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการสหกรณเขาดํารงตําแหนงเทากับจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณที่
ออกไป สําหรับในปตอไปใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง
กร ณี ที่ ก รร ม ก า รดํ า เ นิ นก า ร ส ห กร ณ ต อ งพ นจ า กตํ า แ ห น ง ทั้ ง คณ ะ
กรรมการดําเนิ นการสหกรณที่ ไดรับ เลือ กตั้งใหมใ หอยูใ นตํา แหนง ไดเ ชนเดี ยวกั บกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก โดยนําความในวรรคหนึ่งมาใชโดยอนุโลม
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ 75 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
(6) ทีป่ ระชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมเกินสามครั้งติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 76 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวาง
ลงกอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยัง
ดํารงตําแหนงอยูประชุมดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตํา แหนงอยูจะประชุมดําเนินการใดๆ
ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคกอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน
ชั่วคราว สําหรับตําแหนง อื่นคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจ ารณาเลือกกรรมการอื่นขึ้น
ทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม

27

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วางใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 77 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไข
ระเบียบ ขอบังคับและเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 78 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับ และตามมติของที่ประชุม
ใหญ กับทั้งในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแล
ใหสมาชิกปฏิบัติการตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และ
การฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจําป แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณางบประมาณรายจายประจําป
(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนแกผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(9) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ
(10) จัดใหมี และดูแลใหเรียบรอย ซึ่งบรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสารตางๆ
และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
(12) พิจ ารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินการของสหกรณ
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(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือ รอง
นายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ และลูกจางของ
สหกรณตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่นๆ หรือผูตรวจสอบกิจ การ หรือ
ความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิก เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(16) เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป น ที่ ป รึ ก ษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(17) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม
ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ พิจารณาชี้ขาด
(18) เสนอแผนงาน และเปาหมายในการดําเนินงานทั้งประมาณการรายจาย
ประจําปใหที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติ
(19) ทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินดังระบุไว ในวัตถุประสงคของสหกรณ
(20) พิจ ารณาแตงตั้ง กรรมการดําเนิ นการเปนผูแทนของสหกรณ เพื่อเข า
ประชุมใหญ และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือ
ชุม นุม สหกรณ ซึ่ง สหกรณ นี้เ ปน สมาชิก ทั้ งนี้ ตามที่ ข อบั งคั บของสั นนิ บาตสหกรณแ ห ง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว
(21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความ
เหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 79 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถากรรมการดําเนินการสหกรณ
กระทําการ หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือกระทําการโดยประมาท
เลินเล อ จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชน ของสหกรณห รือสมาชิก หรือไมดําเนินการแกไ ข
ขอบกพรอ งเกี่ ยวกับ การเงิ น การบั ญชี หรือ กิจ การ หรื อฐานะการเงิ น ตามวิ ธีก ารและ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 80 คณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไมเกินหาคน
เปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้น
เปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
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ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 81 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ รวมทั้ง
ขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมใหเงิ นกูมีหลักประกันตามที่ กํ าหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการ
แกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ขอ 82 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ง
กรรมการดําเนินการจํานวนไมเกินหาคนเปนคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ โดยใหมี
ตําแหนงเปนประธานคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลา
ของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
จะตองมีการประชุมกันตามความจําเปน และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
หรือเลขานุการนัดประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมดจึงจะเปนองค
ประชุม
ให ค ณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข อ 83
อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ให
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัม พั นธ มี อํ านาจและหน าที่ ดํา เนิน กิ จ การตามข อ บัง คั บ
ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
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(1)
ให การศึก ษาอบรมแก ส มาชิ ก เจ าหน าที่ และผู ที่ ส นใจใหท ราบถึ ง
เจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ใหการศึกษาอบรมสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยาง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(3) ศึกษา และติดตามขาวคราวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณ
อื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามา
บริการแกสมาชิก
(4) ศึ ก ษาป ญ หากรณี ที่ ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ ผิ ด ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนการดําเนินการทางกฎหมายทุกกรณี เพื่อนําเสนอต อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป
คณะกรรมการสวัสดิการ
ขอ 84 คณะกรรมการสวัสดิก าร ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจํานวนไมเกินหาคน เปนคณะกรรมการสวัสดิการ โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคน
หนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร ให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า ที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการสวัสดิการนั้น
ใหคณะกรรมการสวัส ดิการประชุ มกันตามคราวที่มีกิจ ธุ ระ แตจ ะตองมีการ
ประชุมกันตามความจําเปนและใหประธานกรรมการสวัสดิการหรือเลขานุการนัดประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสวัสดิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ให ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ
ใหคณะกรรมการสวัส ดิการมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับสวัส ดิการตาม
ขอ บัง คั บ ตลอดจนระเบีย บของสหกรณ ในสว นที่เ กี่ ยวข อง ตลอดจนมติ และคํา สั่ งของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษาหาวิธีการและดําเนินการดานสวัสดิการใหแกสมาชิกและเจาหนาที่ของ
สหกรณ
(2) เสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด และใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสมาชิกสหกรณ
(4) ดําเนินการอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสหกรณ
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คณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน
ขอ 86 คณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจํานวน ไมเกินเจ็ดคน เปนคณะกรรมการเรงรัดหนี้สินโดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
คนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเร ง รั ด หนี้ สิ น ให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า ที่ กํ า หนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งกรรมการเรงรัดหนี้สินนั้น
ใหคณะกรรมการเรงรัดหนี้สินประชุมกันตามคราวที่มีกิจ ธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันตามความจําเปน และใหประธานกรรมการเรงรัดหนี้สินหรือเลขานุการนัด ประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเรงรัดหนี้สนิ ตองมีคณะกรรมการมาประชุม ไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเรงรัดหนี้สินทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ให ค ณะกรรมการเร ง รั ด หนี้ สิ น รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ค ณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน
ใหคณะกรรมการเรงรัดหนี้สินมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามขอบังคับ ตลอดจน
ระเบียบของสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษาหาวิธีการและดําเนินการติดตามและเรงรัดหนี้สิน
(2) เสนอแนะแนวทางการติดตามเรงรัดหนี้สินตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ควบคุมดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามกําหนดในสัญญาและให
เกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณ
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
(5) ดําเนินการอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวกับการติดตามและเรงรัดหนี้สินของสหกรณ
ประธานในที่ประชุม
ขอ 88 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่
ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานคณะกรรมการนั้นๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
คณะกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น

32

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 89 การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ ออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
สุดแตกรณีไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะ
ออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
ขอ 90 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัย
ป ญ หาต า งๆ ในที่ ป ระชุ ม ใหญ หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอื่นๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงสองในสามของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้ง
บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจ ฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญ
หมวดที่ 9
ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นของสหกรณ
ขอ 92 การจางและแตงตั้งผูจัดการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจ ารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจ ริต
มีความรูค วามสามารถ และความเหมาะสมเพื่ อแตง ตั้ง เป นผู จัด การ ในการจา งผู จัด การ
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมี
หลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้ง หรือจางผูจัดการตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติ
หนาที่ดังกําหนดไวในขอ 93 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการ
คัด เลื อก หรื อ สอบคั ดเลือ ก การแตง ตั้ งหรือ การจ า ง การกํา หนดอัต ราเงิ น เดื อน การให
สวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
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ใหนําความตามขอบังคับขอ 72 วรรคสาม (1) (2) (3) (4) และ (5) มาบังคับใชกับ
บุคคลที่จะเปนหรือทําหนาที่ผูจัดการโดยอนุโลม
ขอ 93 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่
จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระ
จัดการใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนี ยมแรกเขา
กับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน
และชักจูงการถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูและ
ดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบ ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายละเอียดคาหุน และเงินใหกูแกส มาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล
ทุกระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และลูกจางสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดใน
ระเบียบรวมถึงกําหนดหนาที่ และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ และลูกจางสหกรณ
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบดู แลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และลูกจา ง
เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดย
ครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญ
และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(8) รับผิดชอบดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตอง
และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการ ในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ
(11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรรมการอื่นๆ เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ

34

(15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบ และ
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ของสหกรณมอบให หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 94 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยัง
ไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปน
ครั้ ง คราวให ร องผู จั ด การ หรื อ ผู ช ว ยผู จั ด การ หรื อ เจ า หน า ที่ อื่ น ของสหกรณ ต ามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน
ขอ 95 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ หรื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตาม
กฎหมายสหกรณกําหนด
(4) เกษียณอายุ ตามขอ 96
(5) เลิกจาง ตามขอ 97
ขอ 96 ผูจัดการมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันเกษียณอายุเมื่อสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณ ซึ่งเปนปที่ผูนั้นมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ เวนแตจะไดมีการตออายุการทํางาน อีก
จนอายุ ค รบ 65 ป บ ริ บู ร ณ การต อ อายุ ก ารทํ า งานจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 97 การเลิกจาง หมายถึง การใหพนจากการเปนผูจัดการของสหกรณอันเนื่องจาก
ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทําความผิดอยางใดอยางหนึง่
การเลิก จ าง สหกรณจ ะแจง เหตุ ผ ลและวัน เลิ ก จา งใหแ ก ผูจั ดการทราบเป น
หนังสือ โดยแจงใหทราบเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดการจายคาจางอยางนอย 30 วัน เวนแต
การเลิกจางที่ไมผานการทดลองงาน โดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือการกระทําความผิด
และไมมีสิทธิไดรบั คาชดเชย
ในกรณีที่สหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกผูจัดการ
แทนการบอกกลาวลวงหนาตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ขอ 98 การลาออก ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอย
กว า สามสิ บ วั น และให เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจัดการ
สหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
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ข อ 99 การเปลี่ ย นผู จั ด การ ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู จั ด การ ให เ ป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดา
ทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริง
กอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 100 เจาหนาที่อื่น นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและ
แตงตั้งเจาหนาที่อื่นตามความจําเปน เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบวา
ดวยเจาหนาที่ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 101 ที่ป รึก ษาและที่ป รึก ษากิต ติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
สมาชิก หรือบุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและ
หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการ
*ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี
คุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน 5 คน
ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณ หรือบุคคลภายนอก ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ปบัญชีที่ผานมา
(2) ไม เ ป น ผู ส อบบั ญ ชี หรื อ ผู ช ว ยผู ส อบบั ญ ชี หรื อ บุ ค คลที่ อ ยู ใ นสั ง กั ด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณนั้น
(3) ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น
(4) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น
**ขอ 102/1 ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูต รวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัย
เปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให ถอดถอนออกจากตําแหน งกรรมการหรือ ผู
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ
***ขอ 102/2 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
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(1) การรับสมัคร ใหผูส มัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณกําหนดที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด ดวยตนเอง
หรืออาจมอบหมายใหสมาชิกอื่นยื่นแทนก็ได ภายในระยะเวลาที่ประธานจะกําหนดในประกาศ
(2) วิธีการเลือกตั้ง ใหใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลับ
(3) หากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการไมเกินจํานวนที่กําหนดใน ขอ
102 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ดําเนินการเพื่อใหผูแทนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 20 (ยี่สิบ) ของจํานวนผูแทนสมาชิก
ที่มาประชุมในวันประชุมใหญจึงจะถือวาไดรับการเลือกตั้ง
(4) ใหประธานนํารายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ เสนอตอที่
ประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อรับทราบผลการเลือกตั้ง
*

แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 8 พ.ศ.2557 ตามมติทีประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2556
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2557
**,*** แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่ วิสามัญประจําปี 2555
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
*ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูต รวจสอบกิจการ ใหผูตรวจสอบกิจ การมีวาระการ
ดํารงตําแหนงหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตัง้ อีกได
**ขอ 103/1 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(3) ที่ ประชุ มใหญ ของสหกรณ ล งมติ ถอดถอนผู ตรวจสอบกิ จ การ ออกจาก
ตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
*,** แก้ ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่ วิสามัญประจําปี 2555
นายทะเบียนรั บจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ขอ 104 อํานาจหนาที่ของคณะผูต รวจสอบกิจการ คณะผูตรวจสอบกิจ การมี
อํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน
ทรัพยสินหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
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(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ
สหกรณเพื่อประเมินผล และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และ
เจาหนาที่อื่นๆ ของสหกรณทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตลอดจน
หนังสือสัญญาจาง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการ
รายจายของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจ การอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของ
สหกรณ
ให ผู ต รวจสอบกิ จ การเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจํ า เดื อ นต อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
ในกรณีที่ปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
แก ส หกรณ หรื อ สหกรณ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด ประกาศ หรื อ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ให
ผูตรวจสอบกิจการแจงตอคณะกรรมการดําเนินการและสวนราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลสหกรณ
ทราบโดยเร็ว
หมวดที่ 10
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 105 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทํ า ได ก็ แ ต โ ดยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให
แจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งมี
กรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดย
มติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการที่มา
ประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอ ความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล
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(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี
(4) ข อ ความใดที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด ล งมติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล ว หากปรากฏว า
ขอความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน
(5) ขอบัง คับที่น ายทะเบีย นสหกรณรั บจดทะเบีย นนั้น หากยังไมไดกํ าหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งใหสอดคลองกันก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช
และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ
หมวดที่ 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 106 ระเบียบสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
(2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืม
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน
(7) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดไวใหเพื่อสะดวกและเปน
แนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ
เฉพาะระเบียบ (1) (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
เสียกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง
สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 107 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูก
ยักยอก หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 106(3)
แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนด
อายุความ
ขอ 108 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดให
สหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
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ขอ 109 การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนใชขอบังคับไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม และใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับนั้นตอนายทะเบียนสหกรณ ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ประชุมใหญลงมติ เมื่อ
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจึงเปนอัน
สมบูรณ
การเสนอใหที่ประชุมใหญพิจ ารณาแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับจะ
กระทําไดก็ต อเมื่ อได แจง ขอความที่เสนอใหพิจ ารณานั้น โดยเต็ม สํานวนไปให ส มาชิกทราบ
ลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม
ขอ 110 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิก และได
จัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝาก
พรอมดวยดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสิน
เหลืออยูเทาใด ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)
เงินที่จายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไร
สุทธิที่สหกรณหาไดในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตาม
ขอ 28(4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนไปใหแกสหกรณอื่นๆ หรือสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ
ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 111 ในกรณีที่ ขอ บังคับ นี้มิ ไดกําหนดข อ ความเรื่อ งใดไว ใหส หกรณรั บ
บทบัญญัติที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนาย
ทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย
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บทเฉพาะกาล
ขอ 112 ใหบรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใช
บังคับ ยังคงใชตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ มติ หรือคําสั่งที่
ออกตามขอบังคับนี้
ใหผูแทนสมาชิกสหกรณ ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ
ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด ไดประชุมพิจารณา
ขอบังคับขางตนนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2550 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับ
ของสหกรณได
ลงชื่อ

สงกรานต บับพิบูลย ประธานที่ประชุม
(นายสงกรานต บับพิบูลย)

ลงชื่อ

ศักดิ์ปภณ ภูขามคม
(นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม)

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูเขารวมประชุม
ลงชื่อ

นิรันดร ออนนุม
ตําแหนง นักวิชาการสหกรณ 7
(นายนิรันดร ออนนุม)

เลขานุการ

