ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน
ขอ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน
ชื่อ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ประเภท
สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแขง
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ทองที่ดําเนินงาน
จังหวัดอุดรธานี
สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานได ตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด
ประกาศไวทสี่ ํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่
สหกรณตั้งอยูเ ปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญ
คราวตอไปดวย
หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2 วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณดวยการรวมกัน
ดําเนินธุรกิจในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันมั่นคงและไดรบั ประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยตัวเองในหมูสมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(4) จัดใหมีเงินกูส ําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร
(5) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
(6) ใหสหกรณอื่นกูยมื เงิน
(7) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(9) ซื้อหุนของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริม
ความเจริญแกกจิ การของสหกรณ
(10) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดําเนินการใหกูยมื เพือ่ การเคหะ
(12) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
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ของสมาชิก
(15) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(16) ซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
(17) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณและ
สหกรณอื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(18) กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน
โอนหรือรับโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือ รับจํานํา ขาย
หรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนดําเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนือ่ งในการจัดใหสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคดวย
(19) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ของสหกรณ
หมวด 3
ทุน
ขอ 3 ทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สหกรณอาจหาทุนเพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ออกหุน
รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงิน
สะสมทุนสํารองและทุนอื่นๆ
รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มผี ูยกให
หุน

ขอ 4 การออกหุน สหกรณจะออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 5 การถือหุน สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิก
ตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตนตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบของสหกรณที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพหรือ
เงินทีจ่ ายควบกับเงินเดือน หรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด
ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือน ในอัตราทีส่ ูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิม่ ขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมไดนอกจากที่กลาวไวในขอ 43 และจะถอนคืนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได
อนึ่ง สมาชิกคนหนึง่ ๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึง่ ในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดของสหกรณไมได

-3ขอ 6 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระเงินคาหุนรายเดือนนั้นใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการ ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา
สมาชิกนั้นตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนา
อันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้น มิตองชําระเงินคาหุนรายเดือน
ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได
ในระหวางทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสทิ ธิ
เรียกรองในคาหุนของสมาชิกผูนั้น
ขอ 7 การงดสงเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนเปนจํานวนเงินไมนอยกวา
หนึ่งแสนบาทและไมมหี นี้สินกับสหกรณจะงดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือน
ลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 8 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถือใหสมาชิกแตละคน
ทราบทุกสิน้ ปทางบัญชี
หมวด 4
การดําเนินงาน
ขอ 9 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชือ่ เพื่อใหมผี ลผูกพันสหกรณเวนแต
จะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกูยมื ซึง่ สหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจ ํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่นๆ จะตองลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
และผูจ ัดการ รวมเปนสามคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กลาวไวใน (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจ ัดการ หรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูยืมซึง่ สหกรณเปนผูกูยมื ใบสั่งจายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณนั้น ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย
วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
ขอ 10 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยงั มิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยงั มิไดใหความเห็นชอบวงเงิน
กูยืมสําหรับปใดก็ใหใชวงเงินกูยมื สําหรับปกอนไปพลาง
ขอ 11 การกูยมื เงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยมื เงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใดสําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร ทั้งนีจ้ ะตองอยูภายในวงเงินกูยมื หรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 10
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ขอ 12 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือฝากประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณอื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไดตามระเบียบของสหกรณ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และขอกําหนดอื่นๆ วาดวยเงิน
ฝากออมทรัพยหรือเงินฝากประจํานั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกู
ขอ 13 การใหเงินกู เงินกูนั้นอาจใหไดแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู
ไดตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับ
เงินกูล ําดับแหงการใหเงินกู เงินงวดชําระหนีส้ ําหรับเงินกู และขอกําหนดอื่นๆ วาดวยการใหเงินกูแก
สมาชิกนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
สมาชิก หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูเ งิน
ตามแบบและระเบียบของสหกรณทกี่ ําหนดไว
ขอ 14 ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซ ึ่งใหแกสมาชิกไมวา ประเภทใดๆ จะใหไดแตเฉพาะ
เพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตาม
ความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 15 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภท ดังตอไปนี้
(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉกุ เฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน
และมีความประสงคขอกูเ งิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงิน สําหรับใชจายเงิน
เพื่อการอันจําเปน หรือเพือ่ ประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูส ามัญ
แกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพือ่ การเคหะ หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการ
ดําเนินการ อาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุความมุงหมาย
แตละอยางของเงินกูประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไวในระเบียบของสหกรณ
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กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีอยางหนึง่ อยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใดๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไวและใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกนู ําเงินกูไ ปใชผิดความมุง หมาย
ที่ใหเงินกูนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง
และผูก ูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดงั วานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบชําระหนี้แทนผูกูตามทีก่ ลาวในวรรคกอน
และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผัน
ใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามที่ผกู ูไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณก็ได
ขอ 18 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกหู รือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวาถาตนประสงค
จะลาออกจากงานประจําตามขอ 31 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนีส้ นิ
ซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยงั คงเปนสมาชิกอยูตามขอ 48)
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
ขอ 19 การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุน
ไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ โดยใหคํานึงถึงความมั่นคง
และประโยชนสงู สุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรบั
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20 การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปวันสิ้นป
ทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกป
เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกป ใหสหกรณจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 21 การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่งผูสอบบัญชี
ไดตรวจสอบและรับรองแลวตอทีป่ ระชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นป
ทางบัญชี
การเสนองบดุล ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณตอทีป่ ระชุมใหญดวย
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ณ สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน
ใหสหกรณสง สําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกบั งบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ง ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกบั งบดุลไวทสี่ ํานักงาน
ของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได
กําไรสุทธิประจําป
ขอ 22 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจดั สรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจัดสรร
ไดดังตอไปนี้
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินที่กําหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นทีจ่ ายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว
ในการคํานวณเงินปนผลตามหุนใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายในวันที่เจ็ดของเดือน
มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุน ที่สมาชิกชําระตอสหกรณหลังวันที่เจ็ด
ของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตงั้ แตเดือนถัดไป
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกนั้นๆ
ไดสงแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกทีผ่ ิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด
มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนีจ้ ะถอนไดโดยมติแหงทีป่ ระชุมใหญเพื่อจาย
เปนเงินปนผลตามหุน (ตาม (1) )
(5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิทุนสาธารณประโยชนนใี้ หสหกรณ
สะสมไวสําหรับใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ หรือ
สาธารณประโยชนหรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(6) เปนทุนเพื่อจัดตัง้ สํานักงานหรือกองทุนตางๆ เพื่อเปนสวัสดิการเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ
(7) กําไรสุทธิสวนทีเ่ หลืออยู (ถามี) ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น
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ขอ 23 ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 22 แลว บรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพยสินทีม่ ีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะก็ใหสมทบเปน
ทุนสํารองทัง้ สิ้น
อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพงึ จายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนด
อายุความก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง
กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซงึ่ คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหทปี่ ระชุมใหญจัดสรร
ตามขอ 22 หากทีป่ ระชุมใหญพจิ ารณาแลวเห็นวารายการใด ไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอ ยลงก็ดี
ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารอง หรือทุนสาธารณประโยชนหรือเงินกองทุนบําเหน็จสมาชิก
ขอ 24 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกัน
ไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสํารองนีจ้ ะถอนไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้นเทานั้นหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่นๆ
ขอ 25 ทะเบียน และบัญชี ใหสหกรณมที ะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน และทะเบียนอื่นๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการเปลี่ยนแปลง
ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝากหรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได นอกจาก
จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจ ัดการกอน
ขอ 26 กฎหมายและขอบังคับ ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัตสิ หกรณ และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งคงใชอยูกบั ขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว
ณ สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและผูสนใจอาจขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ขอ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครัง้
โดยผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตัง้
ขอ 28 การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการ
สหกรณหรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจออกคําสัง่
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่
และสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสง เอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานหรือรายงานการประชุมได ทั้งอาจเรียกและเขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสารและ
ใบสําคัญตางๆ ของสหกรณได

-8ทั้งนี้ ใหผูซงึ่ เกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงขอความในเรือ่ ง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค
ขอ 29 การสงรายการหรือรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด
หมวด 5
สมาชิก
ขอ 30 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูทมี่ ีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูซึ่งเปนสมาชิกสหกรณ
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ ใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดรบั ชําระคาหุน
ตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(3) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกสมทบ
ขอ 31 คุณสมบัติสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เปนขาราชการประจําหรือลูกจางประจํา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจํา
จังหวัดอุดรธานี หรือ
ข. เปนพนักงานครู ซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูส อนประจํา หรือผูบริหาร หรือดํารง
ตําแหนงเปนเจาหนาที่ หรือลูกจางประจําในสถานศึกษา หรือสํานักการศึกษา หรือกองการศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
ค. เปนขาราชการประจํา และลูกจางประจํา สังกัดสถาบันการพลศึกษา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสํานักงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี
ง. เปนเจาหนาทีห่ รือลูกจางประจําในสหกรณนี้
จ. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางประจําซึ่งปฏิบัตงิ าน ในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด (ส.ส.อด.)
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 32 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบทีก่ ําหนดไว โดยตองมีผบู ังคับบัญชาของผูส มัครในตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการระดับ 5
คนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการระดับ 5 ก็ไมตองมีผรู ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรบั เขาเปนสมาชิกได แลวเสนอเรือ่ งการรับ
สมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูส มัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ เมื่อผูสมัครรองขอ
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอทีป่ ระชุมใหญเพือ่ วินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรบั เขา
เปนสมาชิกในกรณีดงั วานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทีม่ าประชุม
ขอ 33 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเ ขาเปนสมาชิก จะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ
คนละหนึง่ รอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมได

-9ขอ 34 การไดสิทธิในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลวใหเสร็จภายใน
ระยะเวลา ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบตั ิดังนี้แลวจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญเพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่นๆ ตามทีก่ ําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
หนาที่ของสมาชิกมีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและมติของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครัง้ ตามทีส่ หกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหเปนองคกรทีเ่ ขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 35 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจเปดรับสมัครสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 36 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําจังหวัดอุดรธานี หรือ
ข. เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก
ค. เปนลูกจางชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติงานในสหกรณนี้
ง. เปนขาราชการบํานาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุดรธานี
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เปนผูมีความประสงคจะทําธุรกิจ หรือใชบริการจากสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นทีม่ ีวัตถุประสงคในการใหกูยมื เงิน
ขอ 37 การสมัครเปนสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัคร
โดยใหสมาชิกซึ่งทํางานในหนวยงานเดียวกันกับหนวยทีผ่ ูสมัครเคยทํางานรับรองอยางนอย 5 คน
และตองใหผบู ังคับบัญชาของหนวยงานนั้นๆ เปนผูร ับรองดวย
ขอ 38 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเ ขาเปนสมาชิกสมทบจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณคนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานีใ้ หถือเปนรายไดของสหกรณและจะเรียกคืนไมได
สมาชิกสมทบ ตองถือหุนครั้งแรกหนึง่ พันบาท ไมตองสงหุนรายเดือน เพิม่ หุนเปนครั้งคราวได แตรวมหุน
แลวตองไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่สหกรณมอี ยูในขณะนั้น

- 10 ขอ 39 การไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมือ่ ไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบยอมไดสิทธิ
ในการถือหุน เงินฝาก กูยืมเงิน การเขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ การเขารับการอบรม
ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด เวนแตสทิ ธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบ เขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ การออกเสียงใดๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการของสหกรณ
สมาชิกสมทบมีสิทธิดังนี้
(1) มีสิทธิถือหุนในสหกรณไดไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
ที่สหกรณมอี ยูในขณะนั้นและมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ
(3) มีสิทธิไดรบั เงินกูจ ากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกินรอยละ 96 ของมูลคาหุนและ
หรือเงินฝากทีส่ มาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น
(4) มีสิทธิเขารวมประชุมใหญไดในฐานะผูเขาสังเกตการณ ไมนับเปนองคประชุม
ไมสามารถเสนอความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนได
(5) ไมสามารถเขาชื่อเรียกประชุมใหญวสิ ามัญได
(6) ไมสามารถเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการได
(7) สิทธิอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบสหกรณ
หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งทีส่ หกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพือ่ ใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุง เรืองและมั่นคง
การเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติและที่อยู
ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน 15 วัน
การตั้งผูรับโอนประโยชน
สมาชิกสมทบจะทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพื่อใหเปนผูรบั โอนประโยชน
ซึ่งตนมีอยูในสหกรณ ในเมื่อตนตายมอบใหสหกรณถือไว หนังสือตัง้ ผูร ับโอนประโยชนตองทําตามลักษณะ
พินัยกรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งหนา ถาสมาชิกสมทบจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรบั โอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบให
สหกรณถือไว
เหตุที่สมาชิกสมทบตองออกจากสหกรณ
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ลาออกจากสหกรณ
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ

- 11 การลาออกจากสหกรณ โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
หากไมขัดตอขอบังคับก็ใหออกได และเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ถาหากสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณแลว จะสมัครเขามาเปนสมาชิกสมทบใหมไมได
การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุ ดังนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุน
ครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวาหนึง่ พันบาท เมื่อไดปฏิบัติแลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
(2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหกูนั้น
(3) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองเดือนติดตอกัน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถงึ สามคราว สําหรับเงินกูร ายหนึ่ง
(4) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนีส้ ินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
(5) จงใจฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ หรือประพฤติการใดๆ
สอไปในทางทุจริต หรือเปนปฏิปกษตอสหกรณ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนลงมติใหสมาชิก
สมทบออก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการทีอ่ ยูในที่ประชุมแลว
เปนอันวาสมาชิกสมทบนั้น ถูกใหออกจากสหกรณ ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการจําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก แลวเสนอเรื่องสมาชิกสมทบออก
ใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ
ขอ 40 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค
จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซงึ่ ตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขา
เปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมมี ติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงค
จะใหโอนเงินคาหุน เงินกูและเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ
ขอ 41 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมา
รับราชการในสังกัดตามขอ 31 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามที่กําหนดไวในขอ 32 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 34 ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุน
ใหสหกรณนี้แลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 42 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรือ่ งชื่อ
สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 43 การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให
เปนผูรบั โอนประโยชนซงึ่ ตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตองตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูร ับ
โอนประโยชนดังวานี้ ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร บั โอนประโยชนที่ไดกําหนดไวแลว
ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

- 12 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรบั โอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแกบุคคล
ที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูม ีสทิ ธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามขอบังคับกําหนดในขอ 49 วรรคแรก และขอ 50
การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 44 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ
(3) วิกลจริต
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31(3)
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 45 การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนีส้ ินอยูตอ สหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมือ่
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลว
จึงใหถือวาออกจากสหกรณได
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรค
กอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 46 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึง่ อยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุน
ครั้งแรกตามขอ 34
(2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด
ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ
(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุง หมายที่ใหเงินกูนั้น
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกู ที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ
(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนีส้ ินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
หรือ เมื่อจะกอความผูกพันในหนีส้ ินตอสหกรณ ในฐานะผูก ูหรือผูค้ําประกันหรือเมือ่ มีความผูกพันใน
หนี้สินตอสหกรณอยูแลว
(7) จงใจฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบหรือมติของสหกรณหรือมีพฤติการณใดๆ
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสจุ ริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ

- 13 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตนนี้
และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูใน
ที่ประชุม แลวเปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอทีป่ ระชุมใหญโดยผานคณะกรรมการ
ดําเนินการภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบการใหออกคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนสิ้นสุด
ขอ 47 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีทสี่ มาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใดๆ ใหคณะกรรมการดําเนินการขีดชื่อออกจากทะเบียน
ขอ 48 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 31 (3) โดยไมมคี วามผิด
เวนแตออกเพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย
ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรบั เงินกู
จากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณที่ใชบงั คับอยูในปจจุบัน
ขอ 49 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 44 (1), (2), (3) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมสี ิทธิไดรับ โดยเฉพาะเงินคาหุนนั้นผูม ีสิทธิไดรบั
จะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือ จะเรียกให
จายคืนหลังจากวันสิ้นปที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อทีป่ ระชุม
ใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลว ก็ไดสุดแตจะเลือกสวนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ
จะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 44 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 44 (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน
เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาทีส่ มาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา
อันสมควร โดยไมมเี งินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจาย
คาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลในปนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงิน
ในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ
ขอ 50 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงินดังกลาว
ในขอ 49 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 51 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกตองรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
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การประชุมใหญ
ขอ 52 การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 53 การประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต
จะเห็นสมควร แตถานายทะเบียนสหกรณแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีทสี่ หกรณ
เกิดการขาดทุนเกินกึง่ ของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา
แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือ
ไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอเพือ่ การใดการหนึง่ ตอคณะกรรมการดําเนินการ
ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่รองขอ
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ขางตน ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจเรียก
ประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 54 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหาพันคน
ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 55 การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชิกและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรบั เลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และผูไดรับการสรรหา
ใหเปนกรรมการใหถือวาเปนผูแทนสมาชิกในเขตนั้นดวย
(2) ใหแบงเขตการเลือกตั้งออกเปนเขต ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูท ี่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก
(4) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึง่ ใหกระทําเสร็จกอนวันประชุมใหญสามัญ
ประจําป ไมนอยกวา 20 วัน
จํานวนผูแทนสมาชิก สมาชิกแตละเขตเลือกตั้งผูแทนของตนโดยอัตราสวนที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ถาเขตใดมีเศษของอัตราสวนเกินกึง่ หนึง่ ใหมผี ูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน และใหไดจํานวนผูแทนสมาชิกของแตละเขตไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้ใหมจี ํานวนของผูแทนสมาชิก
ทั้งหมดไมต่ํากวา 100 คน แตไมเกิน 500 คน
(5) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี
การเลือกตัง้ ผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูใ นตําแหนงตอไปพลาง
ขอ 56 การพนจากตําแหนงของผูแทนสมาชิก ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ออกตามวาระ
(4) ยายหรือโอนไปตางเขต
(5) ขาดจากสมาชิกภาพ ไมวากรณีใดๆ

- 15 ขอ 57 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง
ไมวาดวยประการใดๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่
ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหดําเนินการเลือกตัง้ ผูแ ทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลงและ
ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่กําหนดเวลาที่ผซู ึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได
ขอ 58 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อมีการประชุมใหญทกุ คราวใหสหกรณมหี นังสือ
แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องทีจ่ ะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอ ยกวาเจ็ดวัน
แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการหรือเลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริม
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย
ขอ 59 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของสมาชิกทัง้ หมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอ ย
กวากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมใหญคราวใดมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม
ใหนัดประชุมใหญอีกครัง้ หนึง่ ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครัง้ หลังนี้
ถามิใชการประชุมใหญวสิ ามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไมนอ ยกวา
สามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอ
ใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาว
ในวรรคแรกก็ใหงดประชุม
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตน
ไมได
ขอ 60 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอาํ นาจหนาที่พจิ ารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตัง้ และวินจิ ฉัย
ขออุทธรณของผูสมัคร ซึ่งมิไดรบั เลือกเขาเปนสมาชิกและสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จ และคาตอบแทนการปฏิบัตงิ านของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(9) รับทราบเรือ่ งการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณทสี่ หกรณนเี้ ปนสมาชิกอยู

- 16 (10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูส อบบัญชีซงึ่ นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(11) กําหนดรูปการซึง่ สหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 61 คณะกรรมการดําเนินการ ใหทปี่ ระชุมใหญเลือกตัง้ สมาชิกเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองเปนรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และผูช วยเลขานุการคนหนึง่ นอกนั้นเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทนสหกรณในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่
หรือหลายคนหรือผูจ ัดการทําการแทนก็ได
หามมิใหบุคคลซึง่ มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหออกจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามมาตรา 22 (4) แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย หรือผูซงึ่ เคยถูก
ที่ประชุมใหญ หรือนายทะเบียนสหกรณถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งเปน
เจาหนาที่และลูกจางประจําในสหกรณนี้ไมมสี ิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จกอน
การประชุมใหญไมนอยกวา 20 วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูท ี่ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ
ขอ 62 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
ก. ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ
ควบคุม การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสัง่ ของสหกรณ

- 17 ข. รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง
(2) ปฏิบัติการตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสัง่ ของสหกรณ
ค. เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเ สมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ภายใตขอบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคําสัง่ ของสหกรณ
ขอ 63 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง ใหคณะกรรมการดําเนินการอยูในตําแหนงไดคราวละสองป
นับแตวันเลือกตั้ง และในวันประชุมใหญสามัญประจําปคราวตอไป ใหกรรมการดําเนินการจํานวน
หนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทัง้ หมดพนจากตําแหนงโดยวิธีจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ และใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการเขาดํารงตําแหนงใหครบตามจํานวน
กรรมการดําเนินการที่กําหนดในแตละป สําหรับในปตอไปใหกรรมการดําเนินการทีอ่ ยูในตําแหนงนานทีส่ ุด
เปนผูออกจากตําแหนง
กรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ กรรมการดําเนินการที่ไดรบั
เลือกตั้งใหมใหอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก โดยนําความในวรรคหนึ่งมาใช
โดยอนุโลม
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมกี ารเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
ก็ใหคณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตําแหนงตอไป จนกวาจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม แตตองไมเกิน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระ (รวมทั้งการออกโดยวิธีจบั ฉลาก) อาจไดรบั เลือกตัง้ ซ้ําได แตจะอยูในตําแหนงไดไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ขอ 64 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทัง้ คณะ หรือรายตัว

- 18 ขอ 65 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 64 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนง
อยูประชุมดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใดๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
กอนนั้นเปนตําแหนงประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนชั่วคราว สําหรับตําแหนงอื่น
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวา
จะมีการเลือกตัง้ ใหม
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตัง้ ขึ้นแทนในตําแหนงที่วางใหอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทากําหนดเวลาทีผ่ ูซงึ่ ตนแทนนั้นชอบทีจ่ ะอยูได
ขอ 66 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ
แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ
และเรื่องที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ขอ 67 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและตามมติของทีป่ ระชุมใหญ กับทั้งในทาง
อันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทั้งขอตอไปนี้
(1) ดําเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัตกิ ารตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ
(2) พิจารณาดําเนินการในเรื่องการรับฝาก การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอทีป่ ระชุมใหญ
(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) พิจารณางบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม
ของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งหรือจาง และกําหนดคาตอบแทนแกผจู ัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจ ัดการ ใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผตู รวจสอบกิจการ
(9) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ

- 19 (10) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตางๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ
(12) พิจารณาดําเนินการแตงตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือ รองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูส อบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย
(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผูตรวจสอบ
กิจการ หรือความเห็นชอบของผูจ ัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(17) ฟองตอสูห รือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด
(18) จัดทําแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงาน รวมทัง้ ประมาณการรายจายประจําป
ใหที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติ
(19) ทําการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณ ซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว
(21) พิจารณามอบอํานาจหนาที่โดยการดําเนินงาน ใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ หรือผูจ ัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 68 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถากรรมการดําเนินการสหกรณ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ ในการปฏิบัตหิ นาที่ของตนจนทําให
เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณ
ไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 69 คณะกรรมการอํานวยการ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ
และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการ เปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตั้งกรรมการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร แตเมื่อรวมกับกรรมการโดยตําแหนงแลว
ตองมีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
ใหประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ

- 20 คณะกรรมการอํานวยการ ใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ใหคณะกรรมการอํานวยการ ประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 70 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่
ของสหกรณ ซึง่ รวมทัง้ ในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือการเก็บ
รักษาเงิน ใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะนํามาใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงาน
ของสหกรณ
(5) ควบคุมการจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเสนอตอทีป่ ระชุมใหญ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพจิ ารณา
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอทีป่ ระชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู
ขอ 71 คณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการของสหกรณ
จํานวนไมเกินหาคนเปนกรรมการเงินกู โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึง่
นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระแตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการเงินกูห รือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่
ของจํานวนกรรมการเงินกูทงั้ หมด จึงจะเปนองคประชุม

- 21 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 72 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการอนุมัตเิ งินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ รวมทัง้ ขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก ใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมหี ลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมือ่ เห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูร ายใดเกิดบกพรอง ก็ตองกําหนดใหผูกจู ัดการแกไขใหคืนดี
(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชิกผูก ูใหเปนไปตามกําหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริงในกรณีสมาชิกผูก ูขอผอนเวลาการสงเงิน
งวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกูห รือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ
คณะกรรมการศึกษา
ขอ 73 คณะกรรมการศึกษา ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการดําเนินการจํานวน
ไมเกินหาคนเปนคณะกรรมการศึกษา โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่
นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาใหอยูในตําแหนงได เทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้งกรรมการศึกษานั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราวที่มีกจิ ธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษา หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวน
ของกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัตงิ าน ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 74 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษา ใหคณะกรรมการศึกษามีอํานาจและหนาที่
ดําเนินกิจการตามขอบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของตลอดจนมติและคําสั่ง
ของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหการศึกษาอบรมสมาชิกและผูส นใจ ใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการและ
การบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอกไดทราบ ถึงผลงานของสหกรณ
ที่ไดดําเนินงานไป
(3) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงินอยางรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอื่น ทัง้ ในและ
นอกประเทศ เพื่อนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก

- 22 ประธานในที่ประชุม
ขอ 75 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษา
ใหประธานคณะกรรมการนั้นๆ เปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานคณะกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 76 การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอืน่ ๆ ออกเสียงในทีป่ ระชุม
ใหญหรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ สุดแตกรณีไดเพียง
คนละหนึง่ เสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึง่ ที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัวผูนั้นจะออกเสียง
ในเรื่องนั้นไมได
ขอ 77 การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหา
ตางๆ ในที่ประชุมใหญ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึง่ เสียง
เปนเสียงชี้ขาด เวนแตกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 78 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ตองจัดใหผเู ขาประชุมลงลายมือชื่อพรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พจิ ารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในทีป่ ระชุมกับกรรมการดําเนินการหรือกรรมการ
อื่นๆ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งทีเ่ ขาประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
หมวด 8
ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นของสหกรณ
ขอ 79 การจาง การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซือ่ สัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้ง
เปนผูจัดการ ในการจางผูจ ัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกใหมหี ลักประกันอันสมควร

- 23 ในการแตงตั้ง หรือจางผูจ ัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่
ดังกําหนดไวในขอ 80 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ เกี่ยวกับการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการและการพนจาก
ตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
ผูจัดการของสหกรณพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทําเปนหนังสือ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ
(4) เกษียณอายุตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทํา
การหรือละเวนการกระทําใดๆ อันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผจู ัดการสหกรณ
ใหนําความตามขอบังคับขอ 61 วรรค 3 มาบังคับใชกับบุคคลทีจ่ ะเปนหรือทําหนาที่
ผูจัดการโดยอนุโลม
ขอ 80 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให
ผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและ
ชักจูงการถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู และ
ดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคลทุกระยะ
หกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตามอํานาจหนาทีท่ ี่กําหนด
ในระเบียบรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ และลูกจางของสหกรณตลอดจน
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางเหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินทัง้ ปวงของสหกรณ ใหเปนการถูกตองรวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ
เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบันอยูเ สมอ

- 24 (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุล รวมทัง้ บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญ
(11) เขารวมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิใหเขารวมประชุม
(12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของสหกรณ
ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบ และระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด
(16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ
ของสหกรณมอบให หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลลุ วงไปดวยดี
ขอ 81 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมไดแตงตั้ง
ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ
หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาทีอ่ ื่นของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูร ักษาการ
แทน
ขอ 82 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตองจัดใหมกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน
ของสหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 83 เจาหนาที่ นอกจากตําแหนงผูจ ัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อื่น
ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจางทีค่ ณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 84 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสมเปนทีป่ รึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได
เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
กําหนด
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 85 ผูตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญอาจเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณจํานวนสี่คน
ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําทุกสองปตามระเบียบของสหกรณ

- 25 หามมิใหบุคคลซึ่งมีคุณลักษณะดังตอไปนี้เปน หรือทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
(1) ผูสอบบัญชีหรือผูชวยสอบบัญชีหรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิตบิ ุคคลทีร่ ับงานสอบบัญชี
ของสหกรณนี้
(2) กรรมการหรือผูจ ัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนี้
(3) บุคคลซึ่งเคยไดรบั โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพยทกี่ ระทําโดยทุจริต
(4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(5) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือ มีคําวินิจฉัยเปนทีส่ ุด ใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
(6) เคยถูกที่ประชุมใหญมมี ติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริต
ตอหนาที่
สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย หรือผูซึ่งเคยถูก
ที่ประชุมใหญ หรือนายทะเบียนถอดถอนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ ไมมีสทิ ธิ์เปนผูตรวจสอบ
กิจการ
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการใหแลวเสร็จกอนการประชุมใหญไมนอย
กวา 20 วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณที่ตองไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ
ขอ 86 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูใ นตําแหนงไดมกี ําหนดเวลา
สองปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้ง
ซ้ําอีกก็ไดแตไมเกินสี่ปติดตอกัน
ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน
หนี้สินทัง้ ปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นๆ ของสหกรณ
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตัง้ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจาง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการรายจาย
ของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือ
กิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ

- 26 ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญ
ของสหกรณดวย
หมวด 9
ขอเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ
ขอ 88 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยเงินรับฝากจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
(2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(3) ระเบียบวาดวยการสงเงินคาหุนของสมาชิก
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
(5) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
(8) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(9) ระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการเพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก
(10) ระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
(11) ระเบียบวาดวยทุนบําเหน็จสมาชิก
(12) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
(13) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวให
เพื่อสะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ เฉพาะระเบียบขอ (1)
และ (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเสียกอน จึงจะใชบงั คับได สวนระเบียบอื่น
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
ขอ 89 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีทสี่ หกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 17 แตมิไดรับชําระตามทีเ่ รียกก็ดี
คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ
ขอ 90 การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดใหสหกรณ
ขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
ขอ 91 การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับไดโดยมติแหงทีป่ ระชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกทีม่ า
ประชุม และใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้น ตอนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทปี่ ระชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว
การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจึงเปนอันสมบูรณ

- 27 การเสนอใหที่ประชุมใหญพจิ ารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ จะกระทําได
ก็ตอเมื่อไดแจงขอความที่เสนอใหพิจารณานั้น โดยเต็มสํานวนไปใหสมาชิกทราบลวงหนา พรอมกับ
หนังสือแจงนัดประชุม
ขอ 92 การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชําระบัญชี
โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทัง้ จายคืนเงินรับฝาก พรอมดวยดอกเบี้ยและ
ชําระหนี้สนิ อื่นๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผชู ําระบัญชีจาย
ตามลําดับดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 22 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิ
ที่สหกรณหาไดในระหวางปทเี่ ลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 22 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอกี ใหโอนใหแกสหกรณอื่น หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม
ใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ
ขอ 93 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรบั บทบัญญัติที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวน
หนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ 94 ใหบรรดาระเบียบ มติ หรือคําสั่ง ที่ใชบังคับอยูก อนวันที่ขอบังคับนี้มผี ลใชบงั คับ
ยังคงใชตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ จนกวาจะมีระเบียบ มติ หรือคําสัง่ ที่ออกตามขอบังคับนี้
ที่ประชุมใหญวสิ ามัญของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เมื่อวันที่ 28 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมีมติใหเปลี่ยนแปลงใชขอ บังคับขางตนนี้แทนขอบังคับเดิม ซึ่งเปนอันยกเลิก
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว

(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค โสภารัตน)
(ลงชื่อ)
เลขานุการ
(นายบัญญัติ โพธิ์เสนา)

