
 
 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
พ.ศ. 2550 

 
 
  ท่ีประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2550 ไดลงมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณ เสียท้ังหมด 
และใหใชขอบังคับฉบับน้ีแทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว มีความดังน้ี 
  ก. ขอบังคับน้ีเรียกวา 
 “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด  พ.ศ.2550”  
  ข. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน 

ค. ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณ ฉบับท่ีใชบังคับ 
นับแตวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 

ง. ในขอบังคับฉบับน้ี 
“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  “เหรัญญกิสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด” 
“กรรมการดําเนินการ”  หมายความวา  “กรรมการดําเนินการสหกรณออม

ทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด” 
“ผูจัดการ”  หมายความวา “ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด” 
“เจาหนาท่ี”  หมายความวา “เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด” 
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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด 

พ.ศ. 2550 
----------------------------------------------- 

หมวดท่ี 1 
ช่ือ  ประเภทและท่ีตั้งสํานักงานและสํานักงานสาขา 

 *ขอ 1  ช่ือ     ประเภท      และที่ตั้งสํานักงาน 
   ช่ือ  สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด 
    UBONRATCHATHANI  TEACHER  SAVING  AND  CREDIT  
    COOPERATIVE,  LIMITED 

  ประเภท สหกรณออมทรัพย 
  ที่ตั้งสํานักงาน 292 หมู 12  ตําบลไรนอย 
    อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
    จังหวัดอุบลราชธานี 
  ทองท่ีดําเนินงานทุกอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี  สหกรณน้ี   จดทะเบียนเมื่อ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2504 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 (แกไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511) 
  สหกรณอาจยายท่ีต้ังสํานักงาน หรือต้ังสํานักงานสาขาไดตามมติท่ีประชุมใหญ
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ  กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ   
 

 ตราของสหกรณ  มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวงภายในวงกลมเล็กมี
รูปเสมาธรรมจักรต้ังอยูบนดอกบัวบาน  ระหวางวงกลมท้ังสอง ดานบนมี
อักษรคําวา “สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี” ดานลางมีคําวา “จํากัด” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

          *ข้อ 1 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  8  พ.ศ.2557  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2556 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  24  เมษายน  พ.ศ. 2557 
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หมวดท่ี  2 
วัตถุประสงค 

 * ขอ  2   วัตถุประสงค   สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิกโดยวิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกัน   ในขอตอไปน้ี 
  (1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย   โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของ
ตน  ไวในทางอันมั่นคง  และไดรับประโยชนตามสมควร 
  (2) สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และชวยตัวเองในหมูสมาชิก 
     (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกสหกรณผูรับฝากเงิน ท้ังน้ี ตามระเบียบของ
สหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค 
  (5) จัดใหมีเงินกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันควร 
  (6) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
     (7) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ 
     (8) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
         (9) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือ ความเจริญ
แกกิจการของสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
           (10) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
     (11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 
     (12) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
     (13) ใหการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก  คูสมรส  บุตร  และบิดา
มารดาของสมาชิก 
  (14) ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อ
ประโยชนของสมาชิก 
  (15) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
        (16) ซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
     (17) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ
และสหกรณอื่น  เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
   (18) กระทําการตางๆ  ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน  ท้ังน้ี  รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง  
ซื้อ  แลกเปลี่ยน  ถอน  หรือรับโอน  เชา  หรือใหเชา  จํานองหรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา  
ขาย  หรือจําหนายซึ่งทรัพยสินตลอดจนดําเนินการอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให
สําเร็จตามวัตถุประสงคดวย 
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   (19) ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาท่ีเกี่ยวกับ  หรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
 
 
 
                 

 
 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

 ขอ  3  ทุน  สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  (1)  ออกหุน 
  (2)  รับฝากเงินของสมาชิกหรือสหกรณอื่น 
  (3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน   และตราสารการเงิน 
  (4)  สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ  
  (5)  รับเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกให 
 

หุน 
 ขอ  4  การออกหุน  สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน   มีมูลคาหุนละสิบบาท 
 * ขอ  5  การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดือนต้ังแตเดือนแรกท่ีเขา  
เปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ      
ของสหกรณ 
  เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน  และเงินเพิ่ม          
คาครองชีพ  หรือเงินท่ีจายควบกับเงินเดือน  หรือคาจางประจําซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงาน  
เจาสังกัด  และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซึ่งสมาชิกไดรับจากทาง
ราชการดวย 
  ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณหรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได   โดยแสดงความจํานงเปน
หนังสือตอคณะกรรมการ  แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหน่ึงในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางท่ีตนเปนสมาชิกอยูไมได 
  ในระหวางท่ีสมาชิกภาพของสมาชิก ยังไมสิ้นสุดลง  หามมิใหเจาหน้ีของสมาชิก
ใชสิทธิเรียกรอง หรืออายัดคาหุนในคาหุนของสมาชิกผูน้ัน  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกน้ัน
สิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหักกลบลบหน้ีท่ีสมาชิกผูกพันตอง
ชําระหน้ีแกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินคาหุนน้ัน 
 
 

*ข้อ 2 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  4  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 

 นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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 ขอ  6  การสงคาหุนรายเดือน   การสงเงินคาหุนรายเดือนน้ัน   ใหสงโดยวิธีหักจาก 
เงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ันๆ  ทุกเดือน 
  เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ  และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาสมาชิกน้ันตกอยูในพฤติกรรมอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนไดโดย
มิใชเกิดข้ึนดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกน้ัน 
มิตองสงเงินคาหุนรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 ขอ  7  การงดสงเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกท่ีสงเงินคาหุนมาแลวไมนอยกวา        
หน่ึงแสนหาหมื่นบาท  และไมนอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบงวดแลวจะของดสงคาหุนรายเดือน     
ตอไป  หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงอยูในเกณฑข้ันตํ่าตามขอ  5  ก็ได  โดยแจงความ
จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ แตในปหน่ึงๆ  จะขอเปลี่ยนแปลงมากกวา 
สองคร้ังไมได 
 ขอ  8  การแจงยอดจํานวนหุน  สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนท่ีสมาชิกถือใหสมาชิก
แตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชี 

หมวดท่ี  4 
การดําเนินงาน 

 * ขอ  9  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ  การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณเวน
แตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี ใหปฏิบัติดังน้ี 
  (1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู  การจํานอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจํานอง  การถอนเงินฝากของสหกรณ  และในนิติกรรมอื่นๆ จะตองลงลายมือ
ช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก  และ
ผูจัดการ  หรือผูท่ีคณะกรรมการมอบหมาย   รวมเปนสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารท้ังปวง  นอกจากท่ีกลาวไวใน (1)    
ขางบนน้ีจะตองลงลายมือช่ือของผูจัดการ  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
   อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูยืม  ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน และตราสารการเงินของสหกรณน้ัน ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวย 
 
 
 

 

 

   *ข้อ 9 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  8  พ.ศ.2557  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2556 

 นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  24  เมษายน  พ.ศ. 2557 

*ข้อ 5 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  4  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 

 นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน 
 ขอ  10  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการ
คํ้าประกันสําหรับปหน่ึงๆ  ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังน้ีวา
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความ
เห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ  11  การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใช
เงิน หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคได 
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร   ท้ังน้ี   จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการ         
คํ้าประกันประจําปตามขอ  10 

การรับฝากเงิน 
 * ขอ  12  การรับฝากเงิน   สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือฝากประจํา
จากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห    ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอย
กวากึ่งหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณ ท้ังน้ีตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ 
  ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอื่นๆ ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณท่ีได รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

 

การใหเงินกู 
 ขอ  13  การใหเงินกู  เงินกูน้ันอาจใหไดแก 
  (1) สมาชิกของสหกรณ 
  (2) สหกรณอื่น 
  การใหเงินกูแกสมาชิกใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 
ใหเงินกูไดตามขอบังคับน้ีและตามระเบียบของสหกรณ 
  ขอกําหนดตางๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู หลักประกัน
สําหรับเงินกู  ลําดับแหงการใหเงนิกู  เงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู  และขอกําหนดอื่นๆ วาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิกน้ัน  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
  การใหเงินกูแกสหกรณอื่นน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ
สหกรณมีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว 
  สมาชิก  หรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกู
เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 

   *ข้อ 12  แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  4  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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 ขอ  14  ความมุงหมายแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปน  หรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง  และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรง
ตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 
 ขอ  15  ประเภทและจํากัดแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภท
และจํากัดดังตอไปน้ี 
  (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจําเปนรีบดวน
และมีความประสงคขอกูเงิน  คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุน้ันไดตามระเบียบ
ของสหกรณ 
  (2) เงินกูสามัญ  ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจายเงินเพื่อ
การอันจําเปนหรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก
น้ันไดตามระเบียบของสหกรณ 
  (3) เงินกูพิเศษ  เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกู
เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ  หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได 
โดยจํานวนเกินกวาจํากัดท่ีสมาชิกน้ันอาจไดรับเงินกูสามัญ ตามท่ีกําหนดใน (2) คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร โดยผูขอกูตองระบุความ 
มุงหมายแตละอยางของเงินกูประเภทน้ีตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  16  ดอกเบี้ยเงินกู   ใหสหกรณเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทท่ีใหแกสมาชิกใน
อัตราตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณและเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูจะตองจัดการ
แกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ในกรณีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูประเภทใดๆ  เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง  พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
และคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
      (1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ  
  (2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดความมุงหมาย 
ท่ีใหเงนิกูน้ัน 
  (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิด
บกพรอง  และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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  (4) เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึง
สองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ  
  ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกูตามท่ีกลาวในวรรคกอน    
และไมสามารถชําระหน้ีน้ันโดยสิ้นเชิงได  เมื่อผูคํ้าประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนินการ  
อาจผอนผันใหผูคํ้าประกัน   ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนตามท่ีผูกูไดทําหนังสือกู 
ใหไวตอสหกรณก็ได 
 ขอ  18  ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน  ผูกูหรือผูคํ้าประกันตองรับผูกพันวา      
ถาตนประสงคจะขอโอน  หรือยาย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32(5)  
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จ
สิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 46) 

การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 
 ขอ  19  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ  เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนได   ตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณโดยให
คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดท่ีสหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 ขอ  20  การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป    
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม ของทุกป 
  เมื่อสิ้นปทางบัญชีทุกปใหสหกรณจัดทํางบดุล  รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุนตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ขอ  21  การเงินของสหกรณ  การรับจายเงินและเก็บรักษาเงินของสหกรณ ใหอยูใน
ความรับผิดชอบของผูจัดการ  ท้ังน้ี  ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  22  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผูสอบบัญชี   ไดตรวจสอบรับรองแลวตอท่ีประชุมใหญ   เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหน่ึงรอย 
หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
  การเสนองบดุล   ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญดวย 
  ใหสหกรณสงสําเนางบดุลท่ีเสนอตอท่ีประชุมใหญน้ันไปยังผูแทนสมาชิกทุกคน  
และใหเปดเผยไว  ณ  สํานักงานของสหกรณกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน  นับแตวันท่ีมีการประชุมใหญ 
  อน่ึง  ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณกับงบดุล
ไวท่ีสํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 
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ทะเบียน บัญชี  และเอกสารอื่น ๆ 
 ขอ  23  ทะเบียนและบัญชี  ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  และทะเบียน
อื่นๆ ตลอดจนสมุดรายงานการประชุม  และจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวท่ีสํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
  เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายงานในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณใหบันทึก
รายการในวันท่ีเกิดเหตุน้ัน  สําหรับเหตุอื่นท่ีไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวัน  นับแตวันท่ีมีเหตุอันจะตองบันทึกรายการน้ัน 
  การลงรายการบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณโดยครบถวน  
 เมื่อมีการเปลี่ยนรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน  ใหสหกรณแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
  สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณ
ในระหวางเวลาทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของ
สมาชิกรายอื่นไมได  นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกน้ัน  และไดรับ
อนุญาตจากผูจัดการกอน 
 ขอ  24  กฎหมายและขอบังคับ  ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบัญญัติสหกรณ  และ
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณซึ่งคงใชอยูกับขอบังคับ  และระเบียบของ
สหกรณน้ีไว  ณ  สํานักงานของสหกรณ  สมาชิกและผูสนใจอาจขอตรวจดูได โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ  25  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน้ัน  ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอย
ปละคร้ัง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด  โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 
            ขอ  26  การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  
ผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ ผูตรวจสอบ
กิจการ  ผูจัดการ  เจาหนาท่ี  และสมาชิกของสหกรณ  มาช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ  หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมไดท้ังอาจเรียกและ
เขารวมประชุมใหญ  หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี  ทะเบียน  เอกสาร  และใบสําคัญ ตางๆ  ของสหกรณได 
  ท้ังน้ี  ใหผูซึ่งเกี่ยวของตามความในวรรคแรก  อํานวยความสะดวก  และช้ีแจง
ขอความในเร่ืองเกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค 
 ขอ  27  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการ  หรือรายงานเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณตอหนวยงานท่ีกํากับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหนวยงานน้ันกําหนด 
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กําไรสุทธิประจําป 
 * ขอ  28  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เมื่อสิ้นปทางบัญชี  และไดปดบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  
  กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน  ท่ีประชุม
ใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปน้ี 
  (1) เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวในอัตราไมเกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
โดยใหคิดตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) 
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวย  จํานวนเงินปนผลท้ังสิ้นท่ีจายสําหรับปน้ันก็ตองไมเกิน
อัตราดังกลาวมาแลว 
                        ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณ
ภายในวันท่ีเจ็ดของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลต้ังแตเดือนน้ัน  สวนหุนท่ีสมาชิก
ชําระตอสหกรณหลังจากวันท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณจะคิดเงินปนผลใหต้ังแตเดือนถัดไป 
  (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบ้ียเงินกูซึ่ง   
สมาชิกน้ันๆ ไดสงแกสหกรณในระหวางป  แตสมาชิกท่ีผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวา ตน
เงินหรือดอกเบ้ียในปใด  มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 
  (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณ  ไมเกินรอยละ
สิบของกําไรสุทธิ 
  (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุน              
ของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันสิ้นปน้ัน  จนกวาจะมีจํานวนถึงรอยละแปดแหงทุนเรือนหุนดังกลาว  
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีถอนไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  เพือ่จายเปนเงินปนผลตามหุน
(ตาม (1)) 
          (5) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบสองของกําไรสุทธิ 
           (6) เปนทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน  หรือกองทุนตางๆ  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
  (7) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลืออยู (ถาม)ี ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
  (8) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ 
 

 
 
 
  

   *ข้อ 28  แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  4  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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ทุนสํารอง 
 ขอ  29  ที่มาแหงทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 
แลวบรรดาเงินอุดหนุน  หรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการ
ใดโดยเฉพาะก็ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังสิ้น 
  อน่ึง  จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพน
กําหนดอายุความ  ก็ใหสมทบจํานวนเงินน้ันเปนทุนสํารอง 
  กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ี
ประชุมใหญจัดสรรตามขอ  28  หากท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควร
จัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี  ยอดเงินจํานวนดังกลาวใหดําเนินการตามมติของท่ีประชุม
ใหญ 
 ขอ  30  สภาพแหงทุนสํารอง  ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม  สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได  หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหน่ึงก็ไมได 
  ทุนสํารองน้ีจะถอนไดก็แตเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึนหรือเพื่อ
จัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมท่ีไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

หมวดท่ี  5 
สมาชิก 

 ขอ  31  สมาชิก  สมาชิกสหกรณน้ี  คือ 
  (1) ผูลงช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ  และผูท่ีมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือ  ซึ่งจะเปน
สมาชิกของสหกรณ 
  (2) ผูท่ีสหกรณรับเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับ 
 *ขอ  32  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
         (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณน้ี 
         (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
               (3) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
       (4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
             (5)  ก. เปนขาราชการประจํา  หรือลูกจางท่ีไดรับเงินเดือนประจําสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี,  กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี, กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี,  สํานักพุทธศาสนาแหงชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
หรือ 

ข. เปนสมาชิกคุรุสภาซึ่งทํางานประจําโรงเรียนเอกชน และไดรับเงินอุดหนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ค. เปนครู  ลูกจางประจํา  และบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
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ง. เปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางประจําในสหกรณน้ี 
 **จ. เปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางประจําสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย 

 
 

 
 

 
 
 
 

 *ขอ  33  การเขาเปนสมาชิก   ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับตองย่ืนใบสมัครตอ
สหกรณ    ตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยมีหัวหนาสถานศึกษา  หรือหัวหนาสวนราชการท่ีตนสังกัด
เปนผูรับรอง แตถาผูสมัครเปนหวัหนาสถานศึกษา  หรือหัวหนาสวนราชการก็ไมตองมีผูรับรอง  
สําหรับผูสมัครซึ่งเปนสมาชิกคุรุสภา    ซึ่งทํางานประจําโรงเรียนเอกชน  และไดรับเงินอุดหนุน
จากกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดอุบลราชธานี ตองใหผูจัดการโรงเรียนของตน  และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัดรับรองสําหรับผูสมัครท่ีสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองใหผูบังคับบัญชารับรอง  สําหรับผูสมัครท่ีเปนเจาหนาท่ีในสหกรณน้ี  ตองให
ประธานหรือรองประธานเปนผูรับรองกรณีเปนเจาหนาท่ี  หรือลูกจางประจําสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยตองใหนายกสมาคมฯ หรืออุปนายก  เปนผูรับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ  ไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามท่ีกลาวไวในขอ  32  ท้ังเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกไดแลวเสนอเร่ือง
การรับสมาชิกเขาใหมในท่ีประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเปนสมาชิก  ดวยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชุมใหญ  เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด  มติ
แหงท่ีประชุมใหญใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวาน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
แหงจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท่ีเขาประชุม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        *ข้อ 32 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2552 ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2551 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  23  มีนาคม  พ.ศ. 2552 

 **ข้อ 32 (จ) แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  5  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่วิสามัญ ปี  2554 

     นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

 

 **ข้อ 33) แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  5  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่วิสามัญ ปี  2554 

     นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
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 ขอ  34  หนาที่ของสมาชิก 
  (1) สงเงินคาหุนรายเดือน 
  (2) เมื่อใชบริการเงินกูตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีกระทําไวกับสหกรณ 
  (3) เขารวมประชุมใหญและเคารพในมติ 
  (4) เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ,  ผูแทนสมาชิก  และผูตรวจสอบกิจการ 
  (5) สนับสนุนกิจการของสหกรณ 
  (6) ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  35  สิทธิของสมาชิก 
  (1) เขารวมประชุมใหญและลงมติออกเสียงภายใตขอบังคับของสหกรณ 
  (2) เสนอขอคิดเห็นตอท่ีประชุม 
  (3) เขาช่ือกันเพื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
  (4) สมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ,  ผูแทนสมาชิก  และผูตรวจสอบ
กิจการ  ภายใตขอบังคับของสหกรณ 
  (5) ใชบริการตางๆ ท่ีสหกรณกําหนดข้ึน 
  (6) รับบริการสวัสดิการท่ีสหกรณมอบให 
 ขอ  36  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ใหแกสหกรณคนละหาสิบบาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืน
ไมได 
 ขอ  37  การไดสิทธิในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนเองใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณให
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  เมื่อไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะถือวาได
สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณทุกประการ 
 ขอ  38  สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกท่ียาย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และ
ประสงคสมัครเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งต้ังข้ึนในสังกัดน้ัน  หากสหกรณน้ัน 
มีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกได  และคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหเขาเปนสมาชิกแลว    
ถาสมาชิกน้ันมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน  และเงินกูท่ีตนมีอยูในสหกรณไปยังสหกรณ 
ท่ีตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม  สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู  และเงินฝาก (ถามี) 
ท่ีสมาชิกน้ันมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
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 ขอ  39  การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยาย หรือโอน
มารับราชการในสังกัดตามขอ 32(5)  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอ 33 และจะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 37 ต้ังแตวันท่ีลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิกกับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกอยูเดิมได
โอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีแลว 
  การรับโอนเงินคาหุน  และการปฏิบัติเกี่ยวกับหน้ีสินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมน้ัน 
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  40  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สกุล  สัญชาติ  และที่อยู  สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงเร่ือง  ช่ือ  สกุล  สัญชาติ  และท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 ขอ  41  การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือ    
หลายคน  เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ัน  มอบใหสหกรณ
ถือไวก็ได  หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชนท่ีได
ทําไวแลวก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
  เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืนและ
ดอกเบ้ียบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนท่ีไดต้ังไว  หรือถามิไดต้ัง
ไวก็คืน  ใหแก  บุคคลท่ีไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการ วาเปน
ทายาทผูมีสิทธิรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน  ท้ังน้ี  ตามขอบังคับกําหนดใน  ขอ  47  วรรคแรก  
และขอ  48  

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ  42  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ   
ดังตอไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ 
  (3) วิกลจริต 
  (4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
  (5) ถูกออกจากราชการ   หรืองานประจําตามขอ 32(5) โดยมีความผิด 
             (6) ถูกใหออกจากสหกรณตามขอ  44 
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 ขอ  43  การลาออกจากสหกรณ  สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู        
หรือผูคํ้าประกันอาจลาออกจากสหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวย
ขอบังคับ  และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
  คณะกรรมการดํา เนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ   หรือ             
รองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออก
จากสหกรณตามความในวรรคกอนได  แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบดวย 
 ขอ  44  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยาง
หน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
  (1) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาหรือไม
ถือหุนคร้ังแรกตามขอ  37 
  (2) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน  หรือขาดสงรวมถึงหกงวด   
ท้ังน้ี  โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 
  (4) ไมจัดการแกไขหลักประกัน สําหรับเงินกูท่ีเกิดบกพรองใหคืนดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (5) คางสงเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึง 
สองเดือนหรือผิดนัดสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ  
  (6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก
หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกู  หรือผูคํ้าประกัน  หรือเมื่อมีความ
ผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณอยูแลว 
  (7) จงใจฝาฝนขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ  หรือมีพฤติการณ
ใดๆ  อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต  หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณไมวาโดย
ประการใด ๆ  
  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา  ปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใดๆ 
ดังกลาวขางตนน้ี  และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน
กรรมการดําเนินการท่ีอยูในท่ีประชุมแลว  ก็เปนอันถือวาสมาชิกน้ันถูกใหออกจากสหกรณ 
  สมาชิกท่ีถูกใหออกจากสหกรณ  มีสิทธิย่ืนอุทธรณตอกรรมการดําเนินการภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีทราบหรือสมควรทราบการใหออก  คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหเปนสิ้นสุด 
 ขอ  45  การขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใดๆ  ใหคณะกรรมการดําเนินการขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน 
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 ขอ  46  สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมี
ความผิด   สมาชิกท่ีโอนหรือยาย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ 32(5) โดยไม
มีความผิด เวนแตออกเพราะตาย  หรือวิกลจริต  หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถามิได
ลาออกจากสหกรณดวย  ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู  โดยมิตองสงเงินคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็
ได สมาชิกเชนวาน้ัน  อาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณท่ีใช
บังคับอยูในปจจุบัน 
 ขอ  47  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(1), (2), (3) น้ัน  สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะ   
คาหุนน้ันผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปท่ีออกน้ัน  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปท่ีออกน้ันดวย  ในเมื่อท่ีประชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันก็ไดสุดแตจะ
เลือก  สวนเงินฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงิน
ในขอบังคับน้ี  และในระเบียบของสหกรณ 
  ถาในปใด  จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกิน
รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชี
ใหม  แตเฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดโอน  หรือยาย  หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจําตามขอ  32(5)  โดยไมมีความผิด น้ัน  คณะกรรมการดําเนินการอาจ
ผอนผันเปนพิเศษ 
  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  42(4)   สหกรณจะจาย 
คาหุน  เงินฝาก  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบ้ียคางจาย บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูใน
สหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 42(5), (6) น้ัน สหกรณ
จะจายคาหุน  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยูใน
สหกรณคืนภายในเวลาอันสมควร  โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแตประจําปท่ีออกจาก
สหกรณ  หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปโดยขอรับเงินปนผลในปน้ันภายหลังท่ี
ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณ
จะจายใหตามขอกําหนดวาดวยการรับฝากเงินในขอบังคับน้ีและในระเบียบของสหกรณ 
  ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป  จนกวาจะปดบัญชีประจําป  และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุน
สะสมท้ังหมดและหน้ีสินท้ังสิ้น  แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
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  เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจากจายคืนตอหุนแลว  ในปตอๆ ไป  
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนประจําทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาหุนท่ีกําหนดไวใน  ขอ  4  จนกวาสหกรณจะไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ  48  การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงิน
ดังกลาวในขอ  47  น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 
  ขอ  49  ความรับผิดของสมาชิก  สมาชิกตองรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนท่ียังสงไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ  50  สมาชิกสมทบ  คือผูท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมี
ความประสงคจะใชบริการตางๆ  ของสหกรณเปนการประจํา 
 *ขอ  51  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
 ** (1) เปนบุคคลธรรมดา 

(2) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณน้ี 
  (3) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
  (4) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
  (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
  (6) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
  (7)  ก. เปนคูสมรสของสมาชิก 
        ข. เปนบุตรของสมาชิก  
        ค. เปนบิดา - มารดาของสมาชิก 
        ง. เปนพนักงานราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        จ. เปนลูกจางช่ัวคราวของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        ฉ. เปนบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
  
 
 
 
 

       *ข้อ 51 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  3  พ.ศ.2553  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2552 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 

     **ข้อ 51 (1) แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  5  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2553 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้ เมือวันที  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 
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 ขอ  52  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืน   
ใบสมัครถึงสหกรณ  ตามแบบท่ีกําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณน้ีไมนอยกวา  2  คนรับรอง  
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามท่ี
กําหนดไวในขอ  51  ท้ังเห็นเปนการสมควรแลว  ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดให
ผูสมัครไดลงลายมือช่ือไวในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ี
จะถือครบถวน   
  กรณีเปนบุคคลธรรมดา ตามขอ 51(6)  ก. ข. และ ค. ตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง
ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  กรณีเปนบุคคลธรรมดาตามขอ 51(6)  ง.  จ. และ ฉ. ใหย่ืนใบสมัคร
ผานหนวยงานตนสังกัด  และตองใหหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรองดวย   
  กรณีนิติบุคคล  ใหผูแทนนิติบุคคลย่ืนใบสมัครตามแบบสหกรณกําหนด   
  การสงเงินคาหุนใหเปนไปตามระเบียบสหกรณวาดวยการสงเงินคาหุนของ
สมาชิกสมทบ 
 ขอ  53  คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาในวันท่ีย่ืนใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงิน  100  บาท  คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวา
เปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใดๆ   
 ขอ  54  การใหบริการ  สหกรณใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามท่ี
เห็นสมควร  แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสิทธิในสหกรณ  ท้ังน้ี  หลักเกณฑ  
ขอกําหนด  วิธีการใหบริการและอื่นๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบริการ  
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ   
 ขอ  55  สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาท่ีเฉพาะ
ในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 
  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
  (1) มีสิทธิไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
  (2) มีสิทธ์ิไดรับบริการทางวิชาการและธุรกิจจากสหกรณ     
  หนาที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
  (2) เขารวมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 
  (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพื่อใหสหกรณเปนองคการท่ีเขมแข็ง 
  (4) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรือง
และมั่นคง   
  สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1) นับช่ือเขาเปนองคประชุม  ในการประชุมใหญ  หรือประชุมใดๆ ของสหกรณ 
  (2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใดๆ ของสหกรณ 
  (3) เปนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ   
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ขอ  56  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ 
เหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
  (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
  (4) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
  (5) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  (6) ถูกใหออกจากงานประจํา  สําหรับสมาชิกท่ีเปนพนักงานราชการหรือลูกจาง
ช่ัวคราวสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 ขอ  57  การลาออกจากสหกรณ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได 
โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจาก 
สหกรณได 
 ขอ  58  การใหออกจากสหกรณ  สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ 
เหตุ ใดๆ  ดังตอไปน้ี 
  (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
  (2) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งสหกรณ 
  (4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใดๆ   
 ขอ  59  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  สัญชาติ  และที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองช่ือ  สัญชาติและท่ีอยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ  60  การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหน่ึงหรือ
หลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายน้ันมอบใหสหกรณ 
ถือไว  หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนดังวาน้ีตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
  ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผูรับโอนประโยชน
ท่ีไดทําไวแลว  ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
  เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรค
กอนทราบ  และสหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงิน
ผลประโยชน  หรือเงินอื่นใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชน
ท่ีได ต้ังไว  หรือถามิไดต้ังไว  ก็ คืนใหแกบุคคลท่ีไดนําหลักฐาน  มาแสดงใหเปนท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ท้ังน้ี ตามขอกําหนด
ในขอ  61  วรรคแรก  และขอ  62 
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  ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอ
สหกรณภายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยให
แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบน้ันๆ  ไดถึงแกความตายไป
ประกอบการพิจารณาดวย  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ  ไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณ
จะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน  ในกรณีผูมีสิทธ์ิรับเงินผลประโยชนไมย่ืน 
คําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูท่ีมีช่ือเปนผูรับโอนประโยชนท่ีสมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบ
เปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 
 ขอ  61  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ี
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 56(1),(2),(4) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุน  
เงินปนผล   และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ
สมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พรอมดวยเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบน้ันมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ัน ผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให
สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ัน หรือจะเรียกใหจายคืน
หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีท่ีออก  โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปท่ีออกน้ันดวย 
ในเมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ได  สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก
และดอกเบ้ียน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 
  ถาในปใด  จํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะ
เกินรอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทาง
บัญชีใหม 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 56(3)  สหกรณจะ
จายคาหุน  เงินรับฝากเงินปนผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบ
น้ันมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  56(5), (6) น้ัน  
สหกรณจะจายคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจาย  บรรดาท่ีสมาชิกสมทบน้ันมี
อยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร  โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน  ต้ังแตประจําปท่ี
ออกจากสหกรณ   หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป  โดยขอรับเงินปนผล  
และเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได   สวนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียน้ัน   สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 
  ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม  ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป  จนกวาจะปดบัญชีประจําป และให
คํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุน
สะสมท้ังหมดและหน้ีสินท้ังสิ้น  แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 
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  เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจากจายคืนตอหุนแลว  ในปตอๆ ไป  
สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนประจําทุกป  และมูลคาดังกลาวจะตอง
ไมสูงกวามูลคาหุนท่ีกําหนดไวในขอ 4  จนกวาสหกรณจะไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ  62   การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืน
จํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ  61  น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
 ขอ  63  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ
ออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 

หมวดที่ 7 
การประชุมใหญ 

 *ขอ  64  การประชุมใหญ หมายถึง การประชุมใหญสามัญ และการประชุมใหญ
วิสามัญ สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด มีสมาชิกเกินกวา หารอยคน การจัดประชุม
ใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทาน้ัน 
  การประชุมใหญสามัญ ใหคณะกรรมการนัดผูแทนสมาชิกมาประชุมปละหน่ึงคร้ัง 
ภายในหน่ึงรอยหาสิบวัน นับต้ังแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณเปนการประชุมใหญสามัญ 
 ขอ  65   การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ
เมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร  แตถานายทะเบียนสหกรณแจงใหเรียกประชุมใหญ  หรือในกรณีท่ี
สหกรณเกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว  ตองเรียกประชุมใหญโดย 
มิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีสหกรณทราบ 
   สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือ 
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคนหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนผูแทน
สมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอ  เพื่อการใดการหน่ึงตอ
คณะกรรมการดําเนินการ  ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคํารองขอ 
  ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะ 
เวลาดังกลาวขางตน ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญได  ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
 

 
 
 
  
 

   *ข้อ 64 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  7  พ.ศ.2556  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2555 

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  6  มีนาคม  พ.ศ. 2556 
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 *ขอ  66  วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  จํานวนผูแทนสมาชิกและการดํารงตําแหนง
ของผูแทนสมาชิก 
 (1) ใหมีจํานวนผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  โดยกําหนดจํานวนสมาชิก

สามสิบหาคนตอผูแทนสมาชิกหน่ึงคน 
 (2) สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนผูแทนสมาชิก 
 (3) ใหแบง เขตเลือกต้ังออกเปนหนวย  คือ  หนวยเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธานี  เขต 1 – 5 และเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี  และหนวยงานอื่นๆ ท่ีไมสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 (4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละสองปทางบัญชีของสหกรณถายังไมมี
การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม  ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะมีการเลือกต้ังผูแทนชุดใหมมาแทนชุดเดิม 

 (5) การเลือกต้ังผูแทนสมาชิกคราวหน่ึงใหกระทําเสร็จกอนวันประชุมใหญ  
สามัญประจําปไมนอยกวาย่ีสิบวัน 

 
 
 
 

 ขอ  67  การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ออกตามวาระ 
  (4) ยายหรือโอนไปตางหนวย 
  (5) ขาดจากสมาชิกภาพไมวากรณีใดๆ  
 ขอ  68  ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพน
จากตําแหนงไมวาดวยประการใดๆ  จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหน่ึงรอยคน หรือ   
ไมถึงสามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ดําเนินการเลือกต้ัง
ผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนท่ีวางลงและใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลาท่ีผูซึ่งตน
แทนน้ันชอบจะอยูได 
 ขอ  69  การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เมื่อมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณ
มีหนังสือแจงวัน  เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แตถาการประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร  
ท้ังน้ีใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการเปนผูลงช่ือในหนังสือน้ัน  
และตองแจงเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา 
ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบดวย 

 *ข้อ 66  แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2555 

   นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
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 ขอ  70  องคประชุมในการประชุมใหญ  การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  หรือมีผูแทน
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวา หน่ึงรอยคน 
จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมใหญคราวใดมีสมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมครบองค
ประชุม  ใหนัดประชุมใหญอีกคร้ังหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีนัดประชุมคร้ังแรก ในการ
ประชุมคร้ังหลังน้ีถามิใชการประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิก  หรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียก
ประชุมแลว  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิก  
หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาสามสิบคน  ก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงท่ีจะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวในวรรคแรกก็ใหงดประชุม 
  ในกรณีท่ีประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเขารวมประชุม
ใหญในฐานะผูสังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกต้ัง
ใดๆ ท้ังสิ้น 
  ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุม
แทนตนไมได 
 ขอ  71  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
วินิจฉัยปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกต้ัง
ผูแทนสมาชิก  และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก 
  (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ 
  (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
    (4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของ
คณะกรรมการดําเนินการ  และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
     (5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ
หรือกรรมการอื่นๆ  และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
  (6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน 
  (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ 
  (8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
                  (9) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณท่ีสหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 
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           (10) พิเคราะหและปฏิ บัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ หรือ        
รองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
แตงต้ัง 
  (11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเคร่ืองเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
  (12) พิจารณาการแยก  การควบสหกรณ 

หมวดท่ี  8 
คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ 

 *ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกเปนประธาน
กรรมการคนหน่ึง และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน  ใหคณะกรรมการดําเนินการ เลือกต้ังในระหวาง
กันเองเปนรองประธานคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  ผูชวยเลขานุการ คนหน่ึง  
และเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ  และเปนผูแทนสหกรณ
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการน้ี  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมาย
ใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
  หามมิใหบุคคลซึง่มีลักษณะดังตอไปน้ี  เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ 
  (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ     
  (2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หรือหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
  (3) เคยถูกใหออกจากตําแหนงกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการ  ตามมาตรา 22 (4) 
  (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาท่ี 
  (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีสหกรณ  ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย  
ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   
  (6) เปนเจาหนาท่ีและลูกจางประจําในสหกรณน้ี 
  วิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณ
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 
 
 
 
 
  

*ข้อ 72 แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที  4  พ.ศ.2554  ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2553 

 นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  17  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
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 ขอ  73  อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 
  (ก) ประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
   (1) เปนประธานในท่ีประชุมใหญ  และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   (2) ควบคุมดูแลการดําเนินการงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตางๆ  ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับน้ี 
   (4) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
  (ข) รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาท่ี   ดังน้ี 
           (1)  ปฏิบัติการในอํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเมื่อตําแหนงประธานวางลง 
   (2)  ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให 
   (3)  ดําเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให
ภายใตขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
               (ค) เลขานุการ  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
   (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ   และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 
                      (2)  ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
   (3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี   
   (4) ดําเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใต
ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
  (ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
   (1) ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับ  จาย  และการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินของสหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
   (2)  ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ    
ระเบียบ  มติ  หรือคําสั่งของสหกรณ 
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 ขอ  74  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ อยูในตําแหนง
คราวละสองป  นับแตวันเลือกต้ัง  สําหรับในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหน่ึงป ใหกรรมการดําเนินการ
สหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ สหกรณท้ังหมด 
โดยวิธีจับฉลาก  โดยใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  และใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการสหกรณเขาดํารงตําแหนงเทากับจํานวนกรรมการดําเนินการสหกรณท่ี
ออกไป  สําหรับในปตอไปใหกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออก
จากตําแหนง 
  ก รณี ท่ี ก รรมก า ร ดํ า เ นิ นก า รส หกรณ ต อ งพ นจ า ก ตํ า แหน ง ท้ั ง คณ ะ          
กรรมการดําเนินการสหกรณท่ีไดรับเลือกต้ังใหมใหอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก  โดยนําความในวรรคหน่ึงมาใชโดยอนุโลม 
  เมื่อครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 ขอ  75  การพนจากตําแหนง  กรรมการดําเนินการพนจากตําแหนง  เพราะเหตุอยาง
หน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
                   (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือ ตอคณะกรรมการดําเนินการ 
   (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (4) เขารับตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณน้ี 
      (5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาเงินตนหรือดอกเบ้ีย 
    (6) ท่ีประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 
   (7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายตัว 
  (8) ขาดประชุมเกินสามคร้ังติดตอกัน  โดยไมมีเหตุอันควร 
 ขอ  76  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวาง
ลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 75 (7))  ใหกรรมการดําเนินการท่ียัง
ดํารงตําแหนงอยูประชุมดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งจะไดมีการเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงท่ีวาง  แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจน
เหลือนอยกวาองคประชุม  กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใดๆ 
ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนโดยเร็ว 
  ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคกอนน้ันเปนตําแหนงประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการทําหนาท่ีแทน
ช่ัวคราว   สําหรับตําแหนงอื่นคณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกกรรมการอื่นข้ึน 
ทําหนาท่ีแทนช่ัวคราวจนกวาจะมีการเลือกต้ังใหม 
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  กรรมการดําเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหนงท่ีวางใหอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีซึ่งตนแทนน้ันชอบท่ีจะอยูได 
 ขอ  77  การประชุมและองคประชุม  ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราว
ท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเปนอยางนอย 
  ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการ  นัดเรียก
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไข
ระเบียบ  ขอบังคับและเร่ืองท่ีสําคัญอื่นๆ  ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมและ  
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการดําเนินการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  78  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหนาท่ีดําเนินการท้ังปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับ และตามมติของท่ีประชุม
ใหญ  กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความเจริญแกสหกรณทุกประการ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) ดําเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแล
ใหสมาชิกปฏิบัติการตางๆ  ตามขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ 
  (2)  พิจารณาดําเนินการในเร่ืองการรับฝาก  การกูยืมเงิน  การใหเงินกู  และ  
การฝาก  หรือลงทุนเงินของสหกรณ 
  (3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ  และเสนองบดุลกับรายงาน
ประจําป   แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 
  (4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอท่ีประชุมใหญ 
  (5) พิจารณางบประมาณรายจายประจําป 
  (6) พิจารณากําหนดคาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และคาเบ้ียประชุม
ของกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  (7) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  หรือจาง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูจัดการ
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
  (8) พิจารณาดําเนินการแตงต้ัง  และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
  (9)  กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 
              (10) จัดใหมี และดูแลใหเรียบรอย  ซึ่งบรรดาทะเบียนสมุดบัญชีเอกสารตางๆ  
และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 
          (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 
            (12) พิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางานเพื่อประโยชนในการดําเนินการของสหกรณ 
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           (13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ  หรือ       รอง
นายทะเบียนสหกรณ  หรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
  (14) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดาสมาชิก  เจาหนาท่ี  และลูกจางของ
สหกรณตลอดจนสอดสองดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 
   (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่นๆ หรือผูตรวจสอบกิจการ  หรือ
ความเห็นของผูจัดการ  หรือสมาชิก  เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (16) เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปนท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 
  (17) ฟอง  ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอม
ยอมความ  หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการ  พิจารณาช้ีขาด 
  (18) เสนอแผนงาน  และเปาหมายในการดําเนินงานท้ังประมาณการรายจาย
ประจําปใหท่ีประชุมใหญสามัญอนุมัติ 
   (19) ทําการตางๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินดังระบุไว  ในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   (20) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ  เพื่อเขา
ประชุมใหญ  และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือ
ชุมนุมสหกรณ  ซึ่งสหกรณน้ีเปนสมาชิก  ท้ังน้ี  ตามท่ีขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 
   (21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของไดตามความ
เหมาะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ 79 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ ถากรรมการดําเนินการสหกรณ
กระทําการ  หรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาท่ีของตน  หรือกระทําการโดยประมาท
เลินเลอ  จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก  หรือไมดําเนินการแกไข
ขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  หรือฐานะการเงิน  ตามวิธีการและ
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 

คณะกรรมการเงินกู 
 ขอ  80  คณะกรรมการเงินกู  ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไมเกินหาคน
เปนกรรมการเงินกู  โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึงนอกน้ัน
เปนกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซึ่งต้ังคณะกรรมการเงินกูน้ัน 
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  ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดือนละคร้ังเปนอยางนอยและใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการเงินกูท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
  ขอวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ 81 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู  ใหคณะกรรมการเงินกู มีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ  ระเบียบ มติ  และคําสั่งของสหกรณ รวมท้ัง 
ขอตอไปน้ี 
  (1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 
  (2) ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณและเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการ
แกไขใหคืนดี 
  (3) ดูแลการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
  ขอ  82  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหคณะกรรมการดําเนินการต้ัง
กรรมการดําเนินการจํานวนไมเกินหาคนเปนคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  โดยใหมี
ตําแหนงเปนประธานคนหน่ึง  และเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหอยูในตําแหนงไดเทาท่ีกําหนดเวลา
ของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ังกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 
  ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต
จะตองมีการประชุมกันตามความจําเปน  และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
หรือเลขานุการนัดประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ   ตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธท้ังหมดจึงจะเปนองค
ประชุม 
  ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานให
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  83  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ให
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามขอบังคับ  
ตลอดจนระเบียบของสหกรณในสวนท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
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  (1)  ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก  เจาหนาท่ี และผู ท่ีสนใจใหทราบถึง
เจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 
  (2) ใหการศึกษาอบรมสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงินอยาง
รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตางๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
  (3) ศึกษา  และติดตามขาวคราวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณ
อื่นท้ังในและตางประเทศ  เพื่อนําตัวอยางท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามา
บริการแกสมาชิก 
  (4) ศึกษาปญหากรณีท่ีสมาชิกปฏิบัติผิดขอบังคับ  ระเบียบ  และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ  ตลอดจนการดําเนินการทางกฎหมายทุกกรณี  เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอไป 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
 ขอ  84  คณะกรรมการสวัสดิการ  ใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการจํานวนไมเกินหาคน  เปนคณะกรรมการสวัสดิการ  โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคน
หน่ึง  เลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการสวัสดิการ  ใหอยู ในตําแหนงได เทา ท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ังกรรมการสวัสดิการน้ัน 
  ใหคณะกรรมการสวัสดิการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ  แตจะตองมีการ
ประชุมกันตามความจําเปนและใหประธานกรรมการสวัสดิการหรือเลขานุการนัดประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ  ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการสวัสดิการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหคณะกรรมการสวัสดิการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  85 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ 
  ใหคณะกรรมการสวัสดิการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการตาม
ขอบังคับ  ตลอดจนระเบียบของสหกรณ  ในสวนท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนมติและคําสั่งของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) ศึกษาหาวิธีการและดําเนินการดานสวัสดิการใหแกสมาชิกและเจาหนาท่ีของ
สหกรณ 
  (2) เสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ควบคุม  ดูแลการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด  และใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสมาชิกสหกรณ 
  (4) ดําเนินการอื่นๆ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสหกรณ 
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คณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน 
 ขอ 86 คณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน  ใหคณะกรรมการดําเนินการต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการจํานวน  ไมเกินเจ็ดคน  เปนคณะกรรมการเรงรัดหน้ีสินโดยใหมีตําแหนงเปนประธาน
คนหน่ึง  เลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ 
  คณะกรรมการเรงรัดหน้ีสินใหอยู ในตําแหนงได เทา ท่ีกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งต้ังกรรมการเรงรัดหน้ีสินน้ัน 
  ใหคณะกรรมการเรงรัดหน้ีสินประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันตามความจําเปน และใหประธานกรรมการเรงรัดหน้ีสินหรือเลขานุการนัด ประชุมได 
  ในการประชุมคณะกรรมการเรงรัดหน้ีสนิตองมีคณะกรรมการมาประชุม ไมนอย
กวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการเรงรัดหน้ีสินท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหคณะกรรมการเรงรัดหน้ีสินรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ  87  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเรงรัดหนี้สิน 
  ใหคณะกรรมการเรงรัดหน้ีสินมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามขอบังคับ  ตลอดจน
ระเบียบของสหกรณ  ในสวนท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ  
ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) ศึกษาหาวิธีการและดําเนินการติดตามและเรงรัดหน้ีสิน 
  (2) เสนอแนะแนวทางการติดตามเรงรัดหน้ีสินตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3) ควบคุมดูแลการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามกําหนดในสัญญาและให
เกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณ 
  (4) สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริง   ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชําระหน้ีเงินกู  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี  เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาผอนผัน  หรือเรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
  (5) ดําเนินการอื่นๆ ในสวนท่ีเกี่ยวกับการติดตามและเรงรัดหน้ีสินของสหกรณ 

ประธานในที่ประชุม 
 ขอ  88  ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ  หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม   ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ี
ประชุม  ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยู
ในท่ีประชุมดวย  ก็ใหท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหน่ึงข้ึนเปนประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
  ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เชน  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานคณะกรรมการน้ันๆ  เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธาน
คณะกรรมการไมอยูในท่ีประชุมก็ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวน้ัน 
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 ขอ  89  การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ  หรือกรรมการอื่นๆ  ออกเสียง
ในท่ีประชุมใหญ   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  
สุดแตกรณีไดเพียงคนละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 
  ถาปญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยน้ัน  ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว  ผูน้ันจะ
ออกเสียงในเร่ืองน้ันไมได 
 ขอ  90 การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัย
ปญหาตางๆ  ในท่ีประชุมใหญ  หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ  ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงสองในสามของ
จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
   (1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
  (2) การควบสหกรณ  
   (3) การแยกสหกรณ 
   (4) การเลิกสหกรณ 

รายงานการประชุม 
 ขอ 91 รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ  หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือ พรอมท้ัง
บันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในท่ีประชุมกับ
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ  แลวแตกรณีอีกคนหน่ึงท่ีเขาประชุมน้ันๆ ลงลายมือช่ือ
ไวเปนสําคัญ 

หมวดที่  9 
ผูจัดการและเจาหนาที่อื่นของสหกรณ 

 ขอ  92 การจางและแตงตั้งผูจัดการ  
  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต 
มีความรูความสามารถ  และความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังเปนผูจัดการ  ในการจางผูจัดการ 
สหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน  และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมี
หลักประกันอันสมควร 
  ในการแตงต้ัง หรือจางผูจัดการตองใหผูจัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีดังกําหนดไวในขอ  93  เปนลายลักษณอักษร  
  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการ
คัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  การแตงต้ังหรือการจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน การให
สวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ 
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  ใหนําความตามขอบังคับขอ 72 วรรคสาม (1) (2) (3) (4) และ (5) มาบังคับใชกับ
บุคคลท่ีจะเปนหรือทําหนาท่ีผูจัดการโดยอนุโลม 
 ขอ  93  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ  ผูจัดการมีอํานาจหนาท่ี
จัดการท่ัวไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระ
จัดการใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
กับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ 
  (2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุน   
และชักจูงการถือหุนในสหกรณ 
  (3) รับฝากเงิน  จายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ 
  (4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกูและ
ดําเนินการอื่นๆ  เกี่ยวกับเร่ืองการใหเงินกูใหเปนไปตามแบบ ระเบียบของสหกรณท่ีกําหนดไว 
  (5) จัดทํารายละเอียดคาหุน  และเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล 
ทุกระยะหกเดือน  พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกน้ัน 
              (6) พิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดใน
ระเบียบรวมถึงกําหนดหนาท่ี  และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ี  และลูกจางสหกรณ  
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  และลูกจาง
เหลาน้ันใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
  (7) เปนธุระกวดขันในเร่ืองการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือมีใบสําคัญโดย
ครบถวน  รับผิดชอบในการรับจายเงินท้ังปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง  รวบรวมใบสําคัญ  
และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด           
  (8) รับผิดชอบดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ  ของสหกรณใหถูกตอง
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  (9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการ  ในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  
  (10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําป แสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ  เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอตอท่ีประชุมใหญ 
   (11) เขารวมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรรมการอื่นๆ  เวนแตในกรณีซึ่งท่ีประชุมน้ันๆ  มิใหเขารวมประชุม 
  (12) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ 
  (13) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของ
สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (14) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
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  (15) เสนอรายการ  หรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบ  และ
ระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
  (16) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่นๆ 
ของสหกรณมอบให  หรือตามท่ีควรกระทํา  เพื่อใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี 
 ขอ  94  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ  ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยัง
ไมไดแตงต้ังใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเมื่อผูจัดการไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปน 
คร้ังคราวใหรองผูจัดการ  หรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนา ท่ีอื่นของสหกรณตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน 
 ขอ  95  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง
ดวยเหตุอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี   

 (1) ตาย 
 (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ  หรือมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายสหกรณกําหนด 
 (4) เกษียณอายุ  ตามขอ 96 
 (5) เลิกจาง ตามขอ 97 

ขอ  96  ผูจัดการมีอายุครบ  60  ปบริบูรณ  ใหเปนอันเกษียณอายุเมื่อสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณ  ซึ่งเปนปท่ีผูน้ันมีอายุครบ  60  ปบริบูรณ  เวนแตจะไดมีการตออายุการทํางาน อีก
จนอายุครบ  65  ปบริบูรณ   การตออายุการทํางานจะตองได รับความเห็นชอบจาก         
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 97  การเลิกจาง หมายถึง การใหพนจากการเปนผูจัดการของสหกรณอันเน่ืองจาก
ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทําความผิดอยางใดอยางหน่ึง 

  การเลิกจาง สหกรณจะแจงเหตุผลและวันเลิกจางใหแกผูจัดการทราบเปน
หนังสือ  โดยแจงใหทราบเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดการจายคาจางอยางนอย 30 วัน  เวนแต
การเลิกจางท่ีไมผานการทดลองงาน โดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือการกระทําความผิด  
และไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย 

  ในกรณีท่ีสหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได  สหกรณจะจายเงินใหแกผูจัดการ
แทนการบอกกลาวลวงหนาตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
 ขอ  98  การลาออก  ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณกอนวันท่ีจะออกไมนอย
กวาสามสิบวัน  และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการลาออกน้ัน  การยับย้ังการลาออกของผูจัดการ
สหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
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 ขอ 99 การเปลี่ยนผูจัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการ  ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดา
ทรัพยสินและหน้ีสินของสหกรณ  ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริง
กอนท่ีจะสงมอบงาน 
 ขอ  100  เจาหนาที่อื่น  นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว  สหกรณอาจจัดจางและ
แตงต้ังเจาหนาท่ีอื่นตามความจําเปน  เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ  ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบวา
ดวยเจาหนาท่ีท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ที่ปรึกษา 
 ขอ  101  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญ
สมาชิก หรือบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถ  และเหมาะสมเปนท่ีปรึกษาและ
หรือท่ีปรึกษากติติมศักด์ิได  เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 *ขอ  102  ผูตรวจสอบกิจการ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี
คุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ 
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน 5 คน 

ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
(1) เปนสมาชิกสหกรณ หรือบุคคลภายนอก ท่ีไดรับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ

ของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระหน้ีใน 1 ปบัญชีท่ีผานมา 
(2) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัด 

นิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณน้ัน 
(3) ไมเปนกรรมการของสหกรณน้ัน 
(4) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น 

**ขอ  102/1  ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม    ดังตอไปน้ี 
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัย

เปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการหรือผู

ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
(5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ 

 ***ขอ  102/2 ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ   
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(1) การรับสมัคร  ใหผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการ  ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท่ีสหกรณกําหนดท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  ดวยตนเอง  
หรืออาจมอบหมายใหสมาชิกอื่นย่ืนแทนก็ได  ภายในระยะเวลาท่ีประธานจะกําหนดในประกาศ 

(2) วิธีการเลือกต้ัง  ใหใชวิธีการเลือกต้ังโดยตรงและลับ 
(3) หากผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการไมเกินจํานวนท่ีกําหนดใน ขอ 

102 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง  ดําเนินการเพื่อใหผูแทนสมาชิกลงคะแนนเลือกต้ัง  
โดยผูสมัครรับเลือกต้ังจะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 20 (ย่ีสิบ)  ของจํานวนผูแทนสมาชิก
ท่ีมาประชุมในวันประชุมใหญจึงจะถือวาไดรับการเลือกต้ัง 

(4) ใหประธานนํารายช่ือผูไดรับการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการ เสนอตอท่ี
ประชุมใหญสามัญประจําป  เพื่อรับทราบผลการเลือกต้ัง 

 
 
 
 

 

 
 

*ขอ 103  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ใหผูตรวจสอบกิจการมีวาระการ
ดํารงตําแหนงหน่ึงปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจ
สอบกิจการคนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกต้ังอีกได 
**ขอ 103/1 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูตรวจสอบกิจการจะพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

หรือย่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณ ี
(3) ท่ีประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการ ออกจาก

ตําแหนงท้ังคณะหรือรายบุคคล 
 
 
 

  

 ขอ  104  อํานาจหนาที่ของคณะผูตรวจสอบกิจการ  คณะผูตรวจสอบกิจการมี
อํานาจหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานท้ังปวงของสหกรณ  ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปน้ี  คือ 
  (1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียน  และการเงิน  ตลอดจน
ทรัพยสินหน้ีสินท้ังปวงของสหกรณ  เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณท่ีเปนอยูจริง 

  *   แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 8 พ.ศ.2557 ตามมติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2556 

              นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  24  เมษายน  พ.ศ. 2557 

**,*** แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี  2555 

              นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

 *,** แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2555 ตามมติทีประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี  2555 

         นายทะเบียนรับจดทะเบียนและถือใช้  เมือวันที  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
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  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของ
สหกรณเพื่อประเมินผล  และอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ  ผูจัดการ  และ
เจาหนาท่ีอื่นๆ  ของสหกรณท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ  
  (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณตลอดจน
หนังสือสัญญาจาง  และหลักประกัน 
   (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใชจายเงินตามประมาณการ
รายจายของสหกรณ 
  (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาหาทาง
ปรับปรุงแผนงาน  ขอบังคับและระเบียบ  ตลอดจนมติตางๆ  ของคณะกรรมการดําเนินการ 
   (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่นๆ  ตามท่ีเห็นสมควร  หรือท่ีเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของ
สหกรณ 
  ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจํ า เดือนตอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป  แลวเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย 
  ในกรณีท่ีปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
แกสหกรณ  หรือสหกรณไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  ประกาศ  หรือ
คําแนะนําของทางราชการ  รวมท้ังขอบังคับ  ระเบียบ  มติท่ีประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ  ให
ผูตรวจสอบกิจการแจงตอคณะกรรมการดําเนินการและสวนราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสหกรณ
ทราบโดยเร็ว 

หมวดที่  10 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

 ขอ 105 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปน้ี 
  (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และให
แจงไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
  (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อ
มีการพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมน้ันในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งมี
กรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ัน  โดย
มติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับน้ันใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมา
ประชุมซึ่งลงลายมือช่ือเขาประชุม  แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสิบของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด  หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับก็ยอมทําได  โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมน้ัน พรอมดวยเหตุผล 
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  (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการ
ประชุมใหญท่ีมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก  หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด   
หรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน  แลวแตกรณ ี
  (4) ขอความใดท่ีท่ีประชุมใหญไดลงมติแกไขเพิ่มเติมแลว  หากปรากฏวา
ขอความน้ันขัดกับกฎหมาย  หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหง
กฎหมาย  นายทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความน้ัน  แลวรับจดทะเบียน 
  (5) ขอบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนน้ัน  หากยังไมไดกําหนด
ระเบียบ  หรือคําสั่งใหสอดคลองกันก็ใหนําความท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช
และใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ  

หมวดที่  11 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  106  ระเบียบสหกรณ  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ  
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับ  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ  รวมท้ังในขอตอไปน้ี 
  (1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน 
  (2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืม 
  (3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก 
  (4) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
  (5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 
  (6) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
  (7) ระเบียบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดไวใหเพื่อสะดวกและเปน
แนวทางปฏิบัติงานของสหกรณ 
  เฉพาะระเบียบ  (1)  (2)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
เสียกอนจึงจะใชบังคับได  สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง
สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ   กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 ขอ  107  การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพยสินของสหกรณถูก
ยักยอก  หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีท่ีสหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 106(3)  
แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข หรือฟองคดีภายในกําหนด
อายุความ 
 ขอ  108  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใดให
สหกรณขอคําวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ   และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 
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 ขอ  109  การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ  สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนใชขอบังคับไดโดยมติแหงท่ีประชุมใหญ  ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม  และใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช
ขอบังคับน้ันตอนายทะเบียนสหกรณ  ภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีประชุมใหญลงมติ  เมื่อ
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับน้ันจึงเปนอัน
สมบูรณ 
  การเสนอใหท่ีประชุมใหญพิจารณาแกไขเพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนใชขอบังคับจะ
กระทําไดก็ตอเมื่อไดแจงขอความท่ีเสนอใหพิจารณาน้ันโดยเต็มสํานวนไปใหสมาชิกทราบ
ลวงหนาพรอมกับหนังสือแจงนัดประชุม 
 ขอ  110  การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก  เมื่อสหกรณตองเลิก  และได
จัดการชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝาก
พรอมดวยดอกเบ้ียและชําระหน้ีสินอื่นๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสิน
เหลืออยูเทาใด  ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปน้ี 
  (1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 
  (2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว  แตไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
  (3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2) 
  เงินท่ีจายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมท้ังสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไร
สุทธิท่ีสหกรณหาไดในระหวางปท่ีเลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตาม 
ขอ 28(4) ในปน้ัน 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนไปใหแกสหกรณอื่นๆ หรือสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยตามมติของท่ีประชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ 
ในกรณีท่ีไมอาจเรียกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ  111  ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว  ใหสหกรณรับ
บทบัญญัติท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏิบัติของนาย
ทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหน่ึงแหงขอบังคับน้ีดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ  112  ใหบรรดาระเบียบ  มติ หรือคําสั่งท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีขอบังคับน้ีมีผลใช
บังคับ  ยังคงใชตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี  จนกวาจะมีระเบียบ  มติ  หรือคําสั่งท่ี
ออกตามขอบังคับน้ี 
  ใหผูแทนสมาชิกสหกรณ  ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ  
              ท่ีประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  ไดประชุมพิจารณา
ขอบังคับขางตนน้ี  เมื่อวันท่ี  28  มกราคม  2550  ไดลงมติเปนเอกฉันทใหถือใชเปนขอบังคับ
ของสหกรณได 
 

 

 ลงช่ือ สงกรานต  บับพิบูลย ประธานท่ีประชุม 
  (นายสงกรานต  บับพิบูลย)       
                      

 ลงช่ือ ศักด์ิปภณ   ภูขามคม เลขานุการ 
  (นายศักด์ิปภณ   ภูขามคม) 
 
 
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณผูเขารวมประชุม 
 
ลงช่ือ นิรันดร   ออนนุม ตําแหนง  นักวิชาการสหกรณ  7 
 (นายนิรันดร   ออนนุม) 


