ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ค�ำน�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด   ได้จัดท�ำข้อบังคับให้เป็นไปตาม           
พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๑๑  โดยได้จัดท�ำครั้งแรกในการก่อตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๒๐  และได้
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๔  ให้เป็นไปตาม  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด�ำเนินงานของสหกรณ์  โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดมา  เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและสภาวการณ์ในปัจจุบัน  นับถึงปัจจุบันเป็นการแก้ไขฉบับที่ ๘
ข้อบังคับฉบับนี้   เนื้อหาประกอบด้วย  ๒  บท  คือ  บททั่วไป  มีทั้งหมด  ๑๐  หมวด  และ
บทเฉพาะกาล
การปรับปรุงและแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  จัดท�ำ
โดยคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ  ชุดที่ ๓๔
คณะผู้จัดท�ำหวังว่าการจัดท�ำข้อบังคับฉบับนี้   จะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   และคณะ    
ผู้จัดท�ำขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย
๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗

เลขทะเบียนสหกรณ์  ที่  ๑๔/๒๕๒๐                                             
เลขทะเบียนข้อบังคับ  อ.๑๕๑๕๔๔

อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้รับจดทะเบียน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ไว้แล้ว  ตั้งแต่วันที่   ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๔  
(ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม  เลขทะเบียนข้อบังคับ  ที่  อ.๑๑๓๔๓๗)

เรืองชัย  บุญญานันต์
(นายเรืองชัย  บุญญานันต์)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์

สารบัญ
		

บททั่วไป
หมวด ๑

ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งส�ำนักงาน

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

หมวด ๓

ทุน
หุ้น

หมวด ๔

การด�ำเนินงาน
การให้เงินกู้
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
การกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกัน
การเงินการบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชีและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ทุนส�ำรอง

หมวด ๕

สมาชิก
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
การขาดจากสมาชิกภาพ

หมวด ๕/๑ สมาชิกสมทบ
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
หมวด ๖

การประชุมใหญ่

หมวด ๗

คณะกรรมการด�ำเนินการ
ประธานในที่ประชุม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
รายงานการประชุม

หมวด ๘

ผู้จัดการและพนักงานอื่นของสหกรณ์
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ

หมวด ๙

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

หมวด ๑๐ ข้อเบ็ดเสร็จ
บทเฉพาะกาล

หน้า

๑
๒
๓
๔
๔
๕
๖
๗
๗
๘
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๙
๒๙
๓๐
๓๑
๓๓

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๓

แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามมติของทีป่ ระชุมใหญ่   เมือ่ วันที  ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๓  ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก      
ข้อบังคับสหกรณ์  เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  พ.ศ.
๒๕๔๓”
(๑)
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน   ให้ยกเลิก           
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ  นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี  ้ เรียกว่า  “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด   
พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๔  เป็นต้นไป
(๑)

เลขทะเบียนสหกรณ์   ที่  กพธ. ๑๔/๒๕๒๐
เลขทะเบียนข้อบังคับ  ที่  อ. ๑๕๑๕๔๔  ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๔
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ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

๒๕๓๗

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด   พ.ศ.

บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ในส่วนที่มีก�ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
ข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“คณะกรรมการด�ำเนินการ”   หมายความว่า   คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์”  หมายความว่า  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้งหรือจ้าง  
และแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของสหกรณ์
“กรม”   หมายความว่า   กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   และมีฐานะเป็นกรม   และ
ให้หมายความรวมถึง   ส�ำนักงานรัฐมนตรีในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ          
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
“เงินได้รายเดือน”  หมายความว่า  เงินเดือนและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจ�ำ  
ซึ่งสมาชิกได้รับจากกรมเจ้าสังกัด   และหมายถึงบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ   ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากทางราชการ
                      (๒)

หมวด ๑

ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�ำนักงาน
ข้อ ๕ ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งส�ำนักงาน
		
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  
ใช้อักษรย่อว่า
สอ.ศธ.
		
ใช้ภาษาอังกฤษว่า The Ministry of Education Officials Saving and Credit
Cooperative  Limited
		
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
		
ที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ ๓๑๙  อาคารสมานฉันท์  ชั้น ๓
ถนนพิษณุโลก  แขวงวังจันทรเกษม
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐
		
ท้องที่ด�ำเนินการ กรุงเทพมหานคร
(๒)

ข้อ ๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด  (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
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ข้อ ๖ ตราของสหกรณ์  มีรูปลักษณะดังนี้

เป็นวงกลมรูปเสมาธรรมจักรและล้อมด้วยลายกนก
ภายในวงกลม  ด้านบนมีค�ำว่า  “สหกรณ์ออมทรัพย์”
ด้านล่างมีค�ำว่า  “ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ำกัด”

หมวด ๒

วัตถุประสงค์
ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ใน
ทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(๒) ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(๓) รับเงินฝากประเภทออมทรัพย์   หรือประเภทประจ�ำ   จากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น  
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ซึง่ มีสมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผรู้ บั ฝากเงิน    
(๔) จัดหาเงินทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๕) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(๖) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(๗) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(๘) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นๆ
(๙) ซือ้ หุน้ ของสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจ  อันท�ำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(๑๐) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(๑๑) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
                      (๓)

(๓)

ข้อ ๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔   
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ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

แห่งชาติก�ำหนด

(๑๒) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์  

(๑๓) ด�ำเนินการให้กู้เพื่อการเคหะ
(๑๔) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(๑๕) ร่วมมือกับทางราชการ   สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์   และ
สหกรณ์อื่น  เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(๑๖) กระท�ำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจ�ำหน่าย  จ�ำนองหรือรับจ�ำนอง  จ�ำน�ำ
หรือรับจ�ำน�ำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก  
(๑๗) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(๑๘) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ   หน่วยงานของต่างประเทศ  
หรือบุคคลอื่นใด
(๑๙) ด�ำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้เสร็จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด ๓
ทุน

ข้อ ๘ ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหุ้น
(๒) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
(๓) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(๔) สะสมทุนส�ำรองและทุนอื่น ๆ
(๕) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ ๙ การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ ๑๐ การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องช�ำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
                      (๔)

(๔)

ข้อ ๑๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๖)   พ.ศ. ๒๕๕๒
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ถ้าสมาชิกประสงค์   จะถือหุ้นรายเดือนอัตราที่สูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   หรือจะ
ขอซือ้ หุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมือ่ ใดก็ยอ่ มท�ำได้  โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเพือ่ พิจารณา
เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนหรือซื้อหุ้นเพิ่ม  แต่จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช�ำระแล้วทั้งหมด  
สมาชิกประสงค์จะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สนิ้ สุด  สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของสมาชิกเพือ่ ช�ำระหนี  ้
แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ ๑๑ การช�ำระค่าหุ้นรายเดือน   การช�ำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น   ให้ช�ำระโดยวิธีหักจากเงินได้  
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
ในกรณีที่สมาชิกไม่มีเงินหัก  ณ  ที่จ่าย  แต่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับสหกรณ์   สมาชิกอาจท�ำหนังสือ
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้นรายเดือนจากบัญชีเงินฝากก็ได้
เมือ่ สมาชิกมีคำ� ขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด�ำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้    
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท�ำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้   โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด�ำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกรายนั้นมิต้องช�ำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเห็นสมควรก็ได้

                      (๕)

ข้อ ๑๒ การงดช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ช�ำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  เดือน  
หรือเป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์   จะงดช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  
หรือลดจ�ำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ข้อ ๑๓ การแจ้งยอดจ�ำนวนหุน้   สหกรณ์จะแจ้งยอดจ�ำนวนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว  ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด ๔

การด�ำเนินงาน
ข้อ ๑๔ การรับฝากเงิน   สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�ำจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินได้  ตามระเบียบของสหกรณ์  ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
                     (๖)

(๕)
(๖)

ข้อ ๑๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๑๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔
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การให้เงินกู้
ข้อ ๑๕ การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(๑) สมาชิกของสหกรณ์
(๒) สหกรณ์อื่นๆ
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น   ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม   
ข้อบังคับนี้  และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อก�ำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้   ประเภทและจ�ำกัดแห่งเงินกู   ้
หลักประกันส�ำหรับเงินกู  ้ ล�ำดับแห่งการให้เงินกู  ้ การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ เงินกู  ้ การส่งเงินงวดช�ำระหนีส้ ำ� หรับ
เงินกู้  การควบคุมหลักประกันการเรียกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อนื่ นัน้   คณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ตอ่ เมือ่ สหกรณ์มเี งินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์  ซึ่งประสงค์ขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอค�ำขอกู้ตามแบบ  และระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ก�ำหนดไว้
ข้อ ๑๖ ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใดๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อ
การอันจ�ำเป็นหรือมีประโยชน์  ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ ๑๗ ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(๑) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุอันจ�ำเป็นรีบด่วน  
และมีความประสงค์ขอกู้เงิน  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(๒) เงินกู้สามัญ  ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส�ำหรับใช้จ่าย  เพื่อการอัน
จ�ำเป็นหรือมีประโยชน์ตา่ งๆ  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนัน้ ได้  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(๓) เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้   เพื่อ    
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง  หรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด�ำเนินการ
อาจให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่สมาชิกนัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร  โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุความมุง่ หมายแต่ละอย่างของเงินกูป้ ระเภทนี้  
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ  และต้องมีหลักประกันตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๑๘ ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก  ในอัตราตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ ๑๙ การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบสหกรณ์   และเมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นว่า  
หลักประกันส�ำหรับเงินกูร้ ายใดบกพร่อง  ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คนื ดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ  
ก�ำหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก�ำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที   โดยมิพักต้องค�ำนึงถึงก�ำหนดเวลาที่ให้ไว้   และให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(๑) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(๒) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการด�ำเนินการว่าผูก้ นู้ ำ� เงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ นั้
(๓) เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นว่าหลักประกันส�ำหรับเงินกู้รายใด  เกิดบกพร่อง  
และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(๔) เมือ่ ค้างช�ำระเงินงวดช�ำระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัดการช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ในกรณีทผี่ คู้ ำ�้ ประกันจะต้องรับผิดช�ำระหนีแ้ ทนผูก้   ู้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน  และไม่สามารถช�ำระ
หนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค�้ำประกันร้องขอ  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจ�ำนวนเงินกู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ�ำนวนงวด  ส�ำหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ
ข้อ ๒๐ ความผูกพันของผูก้ แู้ ละผูค้ ำ�้ ประกัน  ผูก้   ู้ หรือผูค้ ำ้� ประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์
จะขอโอน  หรือย้าย  หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ�ำตามข้อ ๓๖ (๓)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบ  และจัดการช�ำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม
ข้อ ๔๘)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ ๒๑ การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น  สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด  ภายใต้  
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้ค�ำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกัน
ข้อ ๒๒ วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน
ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน   วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการ
ค�้ำประกันส�ำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลาง

8

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด

ข้อ ๒๓ การกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกัน   สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ
ตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  ส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด�ำเนิน
การเห็นสมควร  ทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปีตามข้อ ๒๒

การเงินการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ ๒๔ การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์   ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นพิเศษ  ตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติ  ดังนี้
(๑) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้  การจ�ำนอง  ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จ�ำนอง   การถอนเงินฝากของสหกรณ์   และในนิติกรรมอื่นๆ   จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผูท้ คี่ ณะกรรมการด�ำเนินการ  
มอบหมาย  หรือผู้จัดการ  รวมเป็นสองคน
(๒) การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (๑) ข้างบนนี้  
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส�ำคัญ
                      (๗)

ข้อ ๒๕ การเงินของสหกรณ์  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๒๖ การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มกี ารท�ำบัญชีตามแบบและรายการทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนด  และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์  ภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเ่ กิดเหตุนนั้   ส�ำหรับเหตุอนื่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วกับกระแสเงินสด  ให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุอนั จะต้องบันทึกรายการนัน้   
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดท�ำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ง  ทุกรอบสิบสองเดือน  อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์   ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์   หนี้สิน  และทุนของสหกรณ์   กับทั้งบัญชีก�ำไรขาดทุน  ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของทุกปี
ข้อ ๒๗ การเสนองบดุลต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนองบดุล  ซึง่ ผูส้ อบบัญชี  
ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว  เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
(๗)

ข้อ ๒๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอรายงานประจ�ำปี   แสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์   ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล   และให้ส่งส�ำเนารายงานประจ�ำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง  ให้เก็บรักษารายงานประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์  งบดุล  พร้อมทั้งข้อบังคับ   
ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ไว้  ณ  ส�ำนักงานของสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๘ ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก   ทะเบียนหุ้น   สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งส�ำเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้น  แก่นายทะเบียนสหกรณ์  ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น   ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  ส�ำนักงานของสหกรณ์  ในระหว่างเวลา
ท�ำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้   นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ข้อ ๒๙ การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้   
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด  โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ ๓๐ การก�ำกับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการ
สหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือ
เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้สง่ เอกสารเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงาน  หรือรายงานการประชุมได้   และมีอ�ำนาจเข้าไปตรวจสอบในส�ำนักงานของสหกรณ์   ระหว่างเวลา
ท�ำงานของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี  ้ ให้ผซู้ งึ่ เกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกอ�ำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ  และให้คำ� ชีแ้ จง
แก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ ๓๑ การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์สง่ รายการหรือรายงานเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล  ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นก�ำหนด
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ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ข้อ ๓๒  การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว   ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ   ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ   และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง  แต่ตอ้ งไม่เกิน  
ร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีทเี่ หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้   ทีป่ ระชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วของสมาชิก   แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง  โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึง่   ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ตาม (๔)  ออก
จ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้น  ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
                 ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุ้น   ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์ภายใน    
วันที่ห้าของเดือน  มีระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�ำระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่ห้าของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(๒) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ทำ� ไว้กบั สหกรณ์  ในระหว่างปี  
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
(๓) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(๔) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น   ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่   เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้น  ตาม (๑)
(๕) เป็นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ  ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(๖) เป็นทุนสาธารณประโยชน์  ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์
(๗) เป็นทุนสวัสดิการ  หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกครอบครัว  ไม่เกินร้อยละสิบ  
ของก�ำไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์
(๘) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(๙) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
                      (๘)

ทุนส�ำรอง
ข้อ ๓๓ ทีม่ าแห่งทุนส�ำรอง  นอกจากจัดสรรก�ำไรสุทธิตาม ข้อ ๓๒  แล้ว  บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก�ำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้น
เป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์
(๘)

ข้อ ๓๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔
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อนึ่ง  จ�ำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก�ำหนดอายุความ  
ก็ให้สมทบจ�ำนวนเงินนั้นเป็นทุนส�ำรอง
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อ ๓๒  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ�ำนวนให้น้อยลงก็ดี  ยอดเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
ข้อ ๓๔ สภาพแห่งทุนส�ำรอง  ทุนส�ำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกัน
ไม่ได้หรือเรียกร้องแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนส�ำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น  หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนส�ำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด ๕
สมาชิก

ข้อ ๓๕ สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้  คือ  
(๑) ผูท้ ม่ี ชี อื่ และลงลายมือชือ่ ในบัญชีรายชือ่ ผูซ้ งึ่ จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำ� ระ
ค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(๒) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และ
ได้ช�ำระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๓๖ คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
(๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(๓) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ�ำ  หรือพนักงานราชการ   
ก.  สังกัดในกรมหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเป็นกรม  ทีท่ ำ� การเบิก
จ่ายเงินเดือนจากฝ่ายคลังหรือต้นสังกัด
ข.  ในสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรมทีท่ ำ� การเบิกจ่ายเงินเดือนจากต้นสังกัด  หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  และให้หมายความรวมถึงพนักงานซึ่ง
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย
(๔) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
(๕) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(๖) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
                      (๙)

(๙)

ข้อ ๓๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๕๐
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ๓๗ การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้ มัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อืน่   ซึง่ ประสงค์จะขอเป็นสมาชิกตามข้อ ๔๑)  ต้องยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้  และต้องมีสมาชิก
จ�ำนวน  ๒  คน  รับรอง
เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ   ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๓๖  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้   ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิก  กับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช�ำระค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง
การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมือ่ ผูส้ มัครร้องขอ  ก็ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการน�ำเรือ่ งเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ วินจิ ฉัยชีข้ าด  มติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม
                    (๑๐)

ข้อ ๓๘ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  
คนละ  ๕๐  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ ๓๙ สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก   ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิก  กับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และค่าหุน้ ตามจ�ำนวนทีจ่ ะถือครบถ้วน  เมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ งั นีแ้ ล้วจึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก
		
สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้
(๑) เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(๒) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(๓) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  หรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(๔) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(๕) สิทธิอื่น ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
		
หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
(๒) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(๔) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(๕) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พฒ
ั นาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมัน่ คง
ข้อ ๔๐ สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกทีย่ า้ ยหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอืน่   และประสงค์จะสมัคร
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น   หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มมี ติให้รบั เข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุน้ และ
(๑๐)

ข้อ ๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับ
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เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู้  
และเงินฝาก (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์  ให้ตามวิธีการที่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ ๔๑ การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อนื่   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ซึง่ ย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามข้อ ๓๖ (๓)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์   เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ก�ำหนดในข้อ ๓๗  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ ๓๙  ทั้งนี้   เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก  
อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั เิ กีย่ วกับหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้   ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ ๔๒ การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ   และที่อยู่   สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  
สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ ๔๓ การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะท�ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อให้เป็น
ผูร้ บั โอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือ่ ตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้  หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้  
ต้องท�ำตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�ำไว้แล้ว  ก็ต้องท�ำ
เป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนดในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมือ่ สมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมี
อยูใ่ นสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้  หรือถ้ามิได้ตง้ั ไว้กค็ นื ให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นำ� หลักฐานมาแสดงให้เป็น
ที่พอใจแก่กรรมการด�ำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่าวนั้น  
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ ค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภายในก�ำหนด
หนึ่งปี   นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์   โดยให้แนบส�ำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้      
แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
ค�ำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผูท้ มี่ ชี อื่ เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ทสี่ มาชิกได้จดั ท�ำให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยูก่ ด็   ี เมือ่
พ้นก�ำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ�ำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ำรองของสหกรณ์
ในกรณีทตี่ งั้ ผูร้ บั ประโยชน์ไว้หรือไม่ได้ตงั้ ผูร้ บั ประโยชน์กด็   ี หากมีทายาทหลายคนหรือมีเงินจ�ำนวนมาก  
สหกรณ์อาจให้ทายาทไปตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็ได้
                    (๑๑)

(๑๑)

ข้อ ๔๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๓
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การขาดสมาชิกภาพ
ข้อ ๔๔ การขาดสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกจากสหกรณ์
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
(๕) ถูกออกจากราชการ  หรืองานประจ�ำตามข้อ  ๓๖ (๓)  โดยมีความผิด
(๖) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ ๔๕ การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน  
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ  และเมือ่ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือ
กรรมการด�ำเนินการ  สอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้  แล้วให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔๖ การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  

(๑) ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(๒) ขาดช�ำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�ำระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้  
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
(๓) น�ำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(๔) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�ำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนภายในระยะเวลาที่  
คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(๕) ค้างส่งเงินงวดช�ำระหนี  ้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน  หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังว่านั้น  ถึงสามคราวส�ำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(๖) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของตนแก่สหกรณ์เมือ่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมือ่
จะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือผู้ค�้ำประกัน  หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์
อยู่แล้ว
(๗) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์  
หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต   หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด
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เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  
และได้ลงมติให้สมาชิกออก   โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่มีอยู่ใน  
ขณะนั้นแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้อออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่   โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  ค�ำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๔๗ การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ ๔๘ สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ�ำ   โดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ�ำตามข้อ ๓๖ (๓)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออก
เพราะตาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ  หรือต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้า
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่   และจะงดช�ำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๔๙ การจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุข้อตามข้อ ๔๔
(๑), (๒), (๓)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น  พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้น   
มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั   โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จา่ ยคืนทันที  โดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีที่ออกนั้น   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากสิ้นปีทางบัญชีที่ออก   โดยได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยค้างคืนส�ำหรับปีที่ออกนั้นด้วย   ในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
นั้นแล้วก็ได้  สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใดจ�ำนวนค่าหุน้ ทีถ่ อนคืนเนือ่ งจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุน้
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น   คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจให้การจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่  แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากตน
ได้โอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการหรืองานประจ�ำ  ตามข้อ ๓๖ (๓)  โดยไม่มีความผิดนั้น  คณะกรรมการ
ด�ำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๔๔ (๔)   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผล  และเงินเฉลีย่ คืน  กับดอกเบีย้ ค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๔๔ (๕), (๖)   นั้น   สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืน  กับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร  
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ�ำปีที่ออกจากสหกรณ์   หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง  
วันสิน้ ปี   โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนในปีนนั้ ภายหลังทีป่ ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  
ก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ ๕๐ การหักจ�ำนวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ ๔๙  นั้น  สหกรณ์มีอ�ำนาจหักจ�ำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

หมวด ๕/๑
สมาชิกสมทบ

ข้อ ๕๑/๑ สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมัครสมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร  โดยต้องสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นประจ�ำ

                    (๑๒)

ข้อ ๕๑/๒ คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
(๑) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๒) เป็นบุคคลธรรมดาทัง้ บรรลุนติ ภิ าวะและยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ  ในกรณีทยี่ งั ไม่บรรลุ
นิติภาวะจะต้องได้รับค�ำยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(๔) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
(๕) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
(๖) เป็นนิติบุคคล

                    (๑๓)

ข้อ ๕๑/๓ การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร  
ถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นไี้ ม่นอ้ ยกว่า  ๒  คนรับรอง  เมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินการ  
ได้สอบสวนพิจารณาแล้วว่า  ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้อง  ทัง้ เห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รบั เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
                    (๑๔)

ข้อ ๕๑/๔ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สมาชิกจ�ำนวนหนึ่งร้อยบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ

                    (๑๕)

ข้อ ๕๑/๕ การให้บริการ  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามทีเ่ ห็นสมควร  
แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  ประเภทของสมาชิก  หลักเกณฑ์  ข้อก�ำหนด  
วิธีการใช้บริการ  และอื่นๆ  ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์
                    (๑๖)

(๑๒-๑๖)

หมวด๕/๑  ข้อ ๕๑/๑  ถึงข้อ ๕๑/๑๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อบังคับ
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ข้อ ๕๑/๖ สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
		สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่ก�ำหนด  ไม่ให้สิทธิ
แก่สมาชิกสมทบ  ดังนี้
(๑) ห้ามนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(๒) ห้ามออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(๓) ห้ามเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
(๒) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัดหมาย
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(๔) ร่วมมือกับสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง

                    (๑๗)

                    (๑๘)

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๕๑/๗ การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ       
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ตาย
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสมารถ
ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ ๕๑/๘ การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้   โดยแสดง  
ความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ   เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  
เป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

                    (๑๙)

                    (๒๐)

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๕๑/๙ การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ       
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ไม่ช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
แสดงตนเป็นการปฏิปักษ์  หรือท�ำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ

ข้อ ๕๑/๑๐ การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องชื่อและที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
                    (๒๑)

(๑๗-๒๑)

หมวด๕/๑  ข้อ ๕๑/๑  ถึงข้อ ๕๑/๑๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๗
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ข้อ ๕๑/๑๑ การตั้งผู้รับประโยชน์   สมาชิกสมทบจะท�ำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพือ่ ให้เป็นผูร้ บั โอนประโยชน์ซงึ่ ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ในเมือ่ ตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถอื ไว้  หนังสือตัง้ ผูร้ บั ประโยชน์
ดังว่านี้  ต้องท�ำตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน   หรือเปลี่ยนแปลงการถอนผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�ำไว้แล้ว  
ก็ต้องท�ำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย   ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝากหรือเงินอืน่ ใดบรรดาทีส่ มาชิกสมทบผูต้ ายมีอยูใ่ นสหกรณ์  ให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ทไี่ ด้
ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น�ำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ  ว่า
เป็นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินจ�ำนวนดังกล่าวนัน้   ทัง้ นี  ้ ตามข้อก�ำหนดในข้อ ๕๑/๑๒  วรรคแรก  และข้อ ๕๑/๑๓
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยืน่ ค�ำขอรับเงินผลประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ภายในก�ำหนด
หนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีส่ มาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์   โดยให้แนบส�ำเนาใบมรณบัตรทีท่ างราชการออกให้  
แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตาย  ไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
                    (๒๒)

ข้อ ๕๑/๑๒ การจ่ายคืนจ�ำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ ๕๑/๗ (๓)  สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝากกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดา
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุขอ้ ๕๑/๗ (๕)  นัน้   สหกรณ์จะจ่ายเงินรับฝาก  
และดอกเบี้ยให้ตามระเบียบของสหกรณ์
                    (๒๓)

ข้อ ๕๑/๑๓ การหักจ�ำนวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ�ำนวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ ๕๑/๑๒ นัน้   สหกรณ์มอี ำ� นาจหักจ�ำนวนเงินซึง่ สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
                    (๒๔)

ข้อ ๕๑/๑๔ การถอนชือ่ สมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

                    (๒๕)

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ ๕๑ ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จ�ำกัดเพียงไม่เกิน
จ�ำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(๒๒-๒๕)

หมวด๕/๑  ข้อ ๕๑/๑  ถึงข้อ ๕๑/๑๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๗
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หมวด ๖

การประชุมใหญ่
ข้อ ๕๒ การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ ๕๓ การประชุมใหญ่วสิ ามัญ  คณะกรรมการด�ำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือ่ ใดก็ได้  
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่ง  
ของจ�ำนวนทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้ว   ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า   แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่
สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  
ลงลายมือชื่อท�ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้   และ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค�ำร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์   หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   มีอ�ำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕๔ การแจ้งก�ำหนดการประชุมใหญ่ เมือ่ มีการประชุมใหญ่ทกุ คราวให้สหกรณ์มหี นังสือแจ้ง
วัน  เวลา  สถานที  ่ และเรือ่ งทีจ่ ะประชุม  ให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถา้ การประชุมนัน้   
เป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งนี้   ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
เลขานุการ  เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้า  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ ๕๕ องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม    
ไม่น้อยกว่ากึ่งจ�ำนวนของสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม   ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก   ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก
ร้องขอให้เรียกการประชุมแล้ว   เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือ  
ไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ�ำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก  ก็ให้งดประชุม
ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ ๕๖ อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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(๑) รับทราบการรับสมาชิกเข้าใหม่   สมาชิกออกจากสหกรณ์   และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์        
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(๒) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการด�ำเนินการ  และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(๓) พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์
(๔) รับทราบรายงานประจ�ำปี  และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
(๕) พิจารณาก�ำหนดเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน
(๖) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
(๗) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  เสนอนายทะเบียนแต่งตั้ง  และก�ำหนดค่าตอบแทน
(๘) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(๙) พิจารณาการแยกสหกรณ์
(๑๐) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๑๑) รับทราบเรือ่ งการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(๑๒) พิจารณาและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของนายทะเบียนสหกรณ์  หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์  หรือผู้ตรวจการสหกรณ์หรือผู้สอบบัญชี  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(๑๓) ก�ำหนดแนวทางซึง่ สหกรณ์คดิ จะท�ำเป็นเครือ่ งเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์  
ของสหกรณ์

หมวด ๗

คณะกรรมการด�ำเนินการ
ข้อ ๕๗ คณะกรรมการด�ำเนินการ  ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน  ๑๔  คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง  ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ    
คนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง  และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  ส�ำนักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนินการ
(๑) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก   เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความ
ผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๓) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ   หรือมีคำ� วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการ  ตามค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
                    (๒๖)

(๒๖)

ข้อ ๕๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต

(๕) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการช�ำระเงินงวดช�ำระหนี  ้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้   ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนบั แต่ปที ผี่ ดิ นัด  ถึงปีทเี่ ลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ  เว้นแต่การผิดนัน้ มิได้เกิดขึน้ จากการกระท�ำ
ของตนเอง
(๖) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
ข้อ ๕๘ อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการด�ำเนินการแต่ละต�ำแหน่ง
		
ก. ประธานกรรมการ  มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เป็นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่และทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๓) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(๔) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายให้  ภายใต้กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
		
ข. รองประธานกรรมการ
(๑) ปฏิบัติการในอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(๒) ช่วยประธานกรรมการควบคุมดูแลการด�ำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๓) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด�ำเนินการแล้วแต่กรณี
(๔) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
		
ค. เลขานุการ
(๑) จัดท�ำรายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ทุกครั้ง
(๒) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(๓) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด�ำเนินการแล้วแต่กรณี
(๔) ด�ำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
		
ง. เหรัญญิก
(๑) ก�ำกับ  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
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(๒) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและค�ำสั่งของสหกรณ์
ข้อ ๕๙ ก�ำหนดเวลาอยู่ในต�ำแหน่ง   คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ        
สองปีนบั แต่วนั เลือกตัง้   ในวาระเริม่ แรกเมือ่ ครบหนึง่ ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้   ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออกจาก  
ต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสองของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด   โดยวิธีจับสลาก   (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)  
และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ   ในปีต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการที่อยู่ในต�ำแหน่งจนครบวาระ
หรืออยู่นานที่สุดออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี
เมือ่ ครบก�ำหนดแล้ว  หากยังไม่มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่  แต่ตอ้ งไม่เกิน  ๑๕๐  วัน  
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้   แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน  โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  จึงจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการใหม่ได้
ในกรณีทกี่ รรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ  ให้กรรมการด�ำเนินการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้
ใหม่  อยู่ในต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�ำเนินการในวาระเริ่มแรก  และให้น�ำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ การออกจากต�ำแหน่ง   กรรมการด�ำเนินการต้องออกจากต�ำแหน่งเพราะเหตุอย่างใด  
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ลาออกโดยแสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือลาออก
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๔) เข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์นี้
(๕) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(๖) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(๗) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียตาม (๗)  อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติได้  ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบค�ำสัง่   ค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน   ให้คณะกรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ           
ด�ำเนินการในวาระเริ่มแรก

                    (๒๗)

(๒๗)

ข้อ ๖๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๖
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ข้อ ๖๑ ต�ำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถ้าต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ  (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ ๖๐ (๗))  ให้กรรมการด�ำเนินการทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่งอยูด่ ำ� เนินการ  
ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่   ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง   แต่ถ้าใน
เวลาใดจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม  กรรมการด�ำเนินการที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
จะประชุมด�ำเนินการใดๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการด�ำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้   
เป็นต�ำแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท�ำหน้าที่แทน  และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตัง้ ใหม่  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการอืน่ ขึน้ แทนชัว่ คราว  จนกว่าจะ
มีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการด�ำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�ำแหน่ง   ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่า
ก�ำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ ๖๒ การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ กี จิ ธุระ
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ  และเรื่องอื่นๆ ของสหกรณ์
ให้แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ   ต้องมีกรรมการด�ำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๖๓ อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการด�ำเนินการ  คณะกรรมการมีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินกิจการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ   และตามมติของที่ประชุมใหญ่   กับทั้งในทางอันจะท�ำให้เกิดความ
จ�ำเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการในเรื่องรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์
(๒) พิจารณาด�ำเนินการในเรื่องการรับฝาก  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้   และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(๓) ก�ำหนดและด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่กับรายงานประจ�ำปี   แสดงผลการ
ด�ำเนินการของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(๔) เสนองบดุลและการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(๕) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(๖) พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน  ค่าเบีย้ เลีย้ ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพ่ กั   และค่าเบีย้ ประชุม  
ของกรรมการด�ำเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษา  และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                    (๒๘)

(๒๘)

ข้อ ๖๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๗) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตัง้   ถอดถอน  หรือจ้าง  และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผจู้ ดั การ  
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(๘) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้ง  และก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๙) ก�ำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
(๑๐) จัดให้มที ะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ  และบรรดาอุปกรณ์ดำ� เนินงานของสหกรณ์
(๑๑) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอืน่
(๑๒) พิจารณาด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท�ำงาน
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
(๑๓) พิจารณาและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของนายทะเบียน  หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์  
หรือผู้ตรวจการสหกรณ์  หรือผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(๑๔) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์  
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�ำเนินไปด้วยดี
(๑๕) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่นๆ  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ  หรือความเห็น
ของผู้จัดการ  หรือสมาชิก  เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(๑๖) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร   เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  
ด�ำเนินการ  ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(๑๗) ฟ้อง  ต่อสู  ้ หรือด�ำเนินคดีเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(๑๘) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด�ำเนินงาน  รวมทัง้ ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี   
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญทราบ
(๑๙) ท�ำการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(๒๐) พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่   และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก  ทั้งนี้  ตาม
ที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ์ก�ำหนดไว้
(๒๑) พิจารณามอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ในการด�ำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   รอง
ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผู้จัดการ  และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๖๔ ความรับผิดของคณะกรรมการด�ำเนินการ   ในกรณีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
กระท�ำการ  หรืองดเว้นกระท�ำการ  หรือกระท�ำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  จนท�ำให้  
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ
กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย  คณะกรรมการด�ำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
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ประธานในที่ประชุม
ข้อ ๖๕ ประธานในที่ประชุม   ในการประชุมใหญ่   หรือการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ      
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม   และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย   ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ  
ด�ำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม  เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท�ำงานอืน่ ๆ  ให้ประธานคณะดังกล่าว  
เป็นประธานในทีป่ ระชุม  ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ  หรืออนุกรรมการ  หรือคณะ
ท�ำงานคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  เฉพาะการประชุมคราวนั้น

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ ๖๖ การออกเสียง   สมาชิก   หรือกรรมการด�ำเนินการ   หรือกรรมการอื่นๆ   ออกเสียงใน        
ที่ประชุมใหญ่   หรือที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  สุดแต่กรณีได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น   ผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ   เฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้
ข้อ ๖๗ การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้   การวินิจฉัยปัญหา
ต่างๆ ในทีป่ ระชุมใหญ่  หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ  ให้ถอื คะแนน
เสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด  เว้นแต่  
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกที่มาประชุม
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(๒) การเลิกสหกรณ์
(๓) การควบสหกรณ์
(๔) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ ๖๘ รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น  ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม   และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการด�ำเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่
กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้นๆ  ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
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หมวด ๘

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
ข้อ ๖๙ การจ้างและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจพิจารณา
คัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก  บุคคลทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต  มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม  เพือ่ แต่งตัง้
หรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการคนหนึ่ง  และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ตามความจ�ำเป็น  และสมควรแก่ปริมาณงาน
ของสหกรณ์
ในการจ้างผูจ้ ดั การหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ของสหกรณ์  ต้องท�ำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการจัดให้มีผู้ค�้ำประกันและหลักประกันตามข้อ ๗๘
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ  และรับรองเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก�ำหนดไว้ในข้อ ๗๑
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจวางระเบียบสหกรณ์   เพื่อก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ   
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  การแต่งตั้งหรือจ้าง  การก�ำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออก
จากต�ำแหน่งของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์   ต้องกระท�ำตามข้อบังคับ  ระเบียบ   
มติ  หรือค�ำสัง่ ต่างๆ ของคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ  หรือระเบียบ   
หรือมติ  หรือค�ำสั่งดังว่านั้น  ก็ต้องกระท�ำตามอันสมควร  เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์
ข้อ ๗๐ การด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์   สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ   โดยก�ำหนดระยะเวลา
หรือไม่ก�ำหนดระยะเวลาก็ได้  แต่ต้องมีอายุไม่เกิน  ๖๕  ปี

                    (๒๙)

ข้อ ๗๑ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอ�ำนาจหน้าที่จัดการทั่วไป  
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ�ำของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผเู้ ข้า
เป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  กับเงินค่าหุ้น  ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(๒) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน   แจ้งยอดจ�ำนวนหุ้น   จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักจูงการถือหุ้นในสหกรณ์
(๓) รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก  และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(๔) เป็นธุระในการตรวจสอบค�ำขอกู  ้ จ่ายเงินกู  ้ จัดท�ำเอกสารเกีย่ วกับเงินกู  ้ และด�ำเนินการ  
อื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้  ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่ก�ำหนดไว้
(๕) จัดท�ำรายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล  ทุกระยะ
หกเดือน  พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น  
(๒๙)

ข้อ ๗๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕
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(๖) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดในระเบียบของ
สหกรณ์   รวมถึงก�ำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(๗) เป็นธุระกวดขันในเรื่องของการออกใบรับ  เรียกใบรับ  หรือจัดให้มีใบส�ำคัญ  โดย
ครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบส�ำคัญและเอกสารต่างๆ  
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(๘) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท�ำบัญชี   และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน  และให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๙) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่  ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
(๑๐) รับผิดชอบจัดท�ำงบดุล   รวมทั้งบัญชีก�ำไรขาดทุน   และรายงานประจ�ำปีแสดงผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
(๑๑) จัดท�ำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก          
ที่ประชุมใหญ่
(๑๒) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่   ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ   และ
ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(๑๓)   ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(๑๔) เก็บรักษาดวงตราและทรัพย์สินของสหกรณ์   รับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่างๆ
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(๑๕) เสนอรายงานกิจการประจ�ำเดือนต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
(๑๖)   เสนอรายงาน  หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ  ตามแบบและระยะเวลา
ที่ทางราชการก�ำหนด
(๑๗) ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือคณะกรรมการอืน่ ๆ ของสหกรณ์  
มอบหมาย  หรือตามที่ควรกระท�ำเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ ๗๒ การพ้นจากต�ำแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต�ำแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  หรือแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์   หรือมีลักษณะต้องห้าม   ตามกฎหมาย
สหกรณ์ก�ำหนด
(๔) อายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์  หรือครบก�ำหนดตามสัญญาจ้าง
(๕)   ถูกเลิกจ้าง
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(๖)    ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก   หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เป็นประจักษ์ว่าได้     
กระท�ำการ  หรือละเว้นการกระท�ำการใดๆ  อันอาจท�ำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ ๗๓ การลาออก   ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า     
สามสิบวัน  และให้เลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นำ� เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น
ในกรณีที่ผู้จัดการแสดงเจตนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  ให้ถือว่าพ้นจากต�ำแหน่ง  ณ  
วันที่แสดงเจตนา
การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระท�ำได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๗๔ การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการด�ำเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ  
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ   หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต�ำแหน่งอื่นด้วยได้   ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผ่ จู้ ดั การให้กรรมการด�ำเนินการคนใดคนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  ปี
ข้อ ๗๕ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ถ้าต�ำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดด�ำรงต�ำแหน่งแทน   หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่   หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว   ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ  แต่งตั้งรองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
                    (๓๐)

ข้อ ๗๖ การเปลีย่ นผูจ้ ดั การ  ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นผูจ้ ดั การ  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดท�ำงบดุลของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบกัน
ข้อ ๗๗ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   นอกจากต�ำแหน่งผู้จัดการแล้ว  สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่   โดยต้องไม่เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕๗ (๑)-(๔)   ตามความจ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติงานใน
สหกรณ์  ทั้งนี้  ตามระเบียบของสหกรณ์  ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
ข้อ ๗๘ หลักประกันผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   คณะกรรมการด�ำเนินการต้องจัดให้
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีหลักประกัน   หรือคุ้มครองความเสียหายที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ   
สหกรณ์นั้น  จะพึงก่อให้เกิดขึ้นแก่สหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้งสองอย่าง  คือ
(๑) น�ำหลักทรัพย์หรือเงินสดมาประกันไว้กับสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
เห็นสมควร
(๓๐)

ข้อ ๗๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๒) จัดหาผู้มีหลักฐานซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรไม่น้อยกว่า  ๒  คน  เป็น

ที่ปรึกษา
ข้อ ๗๙ ทีป่ รึกษา  คณะกรรมการด�ำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาเป็นทีป่ รึกษา
ของสหกรณ์ได้ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
ทีป่ รึกษา  มีหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำในการด�ำเนินงานทัว่ ไปเพือ่ ความเจริญมัน่ คงของสหกรณ์  
และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการด�ำเนินการแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ ๘๐ ผูต้ รวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มผี ตู้ รวจสอบกิจการ  ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก  เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท�ำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จ�ำนวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง่   ให้เป็นไปตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด  จ�ำนวนไม่เกิน  
๕  คน  (ทัง้ นีใ้ ห้กำ� หนดไว้เป็นระเบียบของสหกรณ์วา่ ด้วยการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ)  ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ   หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์     
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ ๘๑ การด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนด  
เวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์   ถ้าเมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้     
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกก็ได้
ข้อ ๘๒ อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบ      
การด�ำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้  คือ
(๑) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สนิ และ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(๒) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์  
เพื่อประเมินผล  และอาจให้ข้อแนะน�ำแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ทั้ง
ทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
(๓) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน   และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ�ำปีของสหกรณ์
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(๕) ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ  เพือ่ พิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค�ำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
(๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค�ำสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่นๆ  เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำเดือนต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ       
ในการประชุมประจ�ำเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ   ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
แก้ไขโดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
ข้อ ๘๓ ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์   ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

หมวด ๙

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ ๘๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท�ำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) ต้องก�ำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(๒) คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้เมื่อมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์   ซึ่งมีกรรมการด�ำเนินการ
มาประชุมเต็มจ�ำนวนของคณะกรรมการด�ำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น  ให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการด�ำเนินการซึ่งมาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม   แต่ถ้าสมาชิก       
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน   ลงลายมือชื่อท�ำหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมท�ำได้   โดย
ต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  พร้อมด้วยเหตุผล
(๓) การพิจารณาวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท�ำได้เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่
มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(๔) ข้อความใดทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนัน้ ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย  นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน
(๕) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว   หากยังไม่ได้ก�ำหนดระเบียบ
หรือค�ำสั่งให้สอดคล้องกันก็ให้น�ำความที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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หมวด ๑๐
ข้อเบ็ดเสร็จ

ข้อ ๘๕ ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจก�ำหนดระเบียบต่างๆ  เพื่อ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้   และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์          
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(๑) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
(๒) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(๓) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(๔) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(๕) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
(๖) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(๗) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(๘) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(๙) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา
(๑๑) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควรก�ำหนดให้มี   เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบข้อ (๒), (๓), (๕)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้   ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนดใช้แล้ว   ให้ส่งส�ำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์    
กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ ๘๖ การด�ำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ
ฉ้อโกง  หรือต้องเสียหายประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ ๘๕ (๔), (๕)  แต่มิได้รับ
ช�ำระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการด�ำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก�ำหนดอายุความ
ข้อ ๘๗ การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปญ
ั หาเกีย่ วกับการตีความในข้อบังคับใดๆ  ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์  เพื่อขอค�ำวินิจฉัยและให้สหกรณ์ปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยนั้น
ข้อ ๘๘ ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ ทรัพย์สนิ ทีส่ หกรณ์หมดความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้  ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการพิจารณาโอนหรือมอบให้ส่วนราชการ  สถานศึกษา  หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ
การจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�ำเนินการ  
และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของทีป่ ระชุมใหญ่ตามความในวรรคสอง  ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของสมาชิก
ที่มาประชุม
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ข้อ ๘๙ การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิก   เมือ่ สหกรณ์ตอ้ งเลิก  และได้จดั การช�ำระบัญชี
โดยจ�ำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช�ำระ     
หนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ช�ำระบัญชีจ่ายตามล�ำดับ  
ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�ำระแล้ว
(๒) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก�ำหนด
(๓) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ ๓๒ (๒)
เงินทีจ่ า่ ยตามข้อ (๒) และ (๓)  เมือ่ รวมทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ�ำนวนเงินก�ำไรสุทธิทสี่ หกรณ์
หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ ๓๒ (๔)  ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตาม
มติของทีป่ ระชุมใหญ่  หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณีทไี่ ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ช�ำระบัญชีเสร็จ
ข้อ ๙๐ ในกรณีทข่ี อ้ บังคับนีม้ ไิ ด้กำ� หนดข้อความเรือ่ งใดไว้ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับด้วย
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙๑ ให้สมาชิกทีด่ ำ� รงฐานะตามข้อบังคับเดิมอยูใ่ นวันทีข่ อ้ บังคับนีม้ ผี ลใช้บงั คับ   ถอื เป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๙๒ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อบังคับเดิม   เป็น      
คณะกรรมการตามข้อบังคับนี้   โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งจนครบก�ำหนดตามวาระ   เมื่อครบก�ำหนดแล้ว       
ยังมิได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งสืบแทน  ให้คณะกรรมการด�ำเนินการชุดเดิมอยู่
ในต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่
ข้อ ๙๓ ในระหว่างทีย่ งั มิได้กำ� หนดระเบียบปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี  ้ ให้นำ� ระเบียบทีใ่ ช้อยูเ่ ดิมมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙๔ การใดทีเ่ คยด�ำเนินการได้ตามข้อบังคับเดิม  และมิได้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับนีจ้ ะด�ำเนินการ  
ได้ประการใด   ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด   โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับและกฎหมาย  
ว่าด้วยสหกรณ์
ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก�ำหนดข้อความเรื่องใดไว้   ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค�ำสั่ง  หรือค�ำแนะน�ำ  และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด  เมื่อวันที่  ๑๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ได้ลงมติให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้   แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนให้แล้ว
ลงชื่อ    พนม  พงษ์ไพบูลย์    ประธานที่ประชุม
       (ดร.พนม    พงษ์ไพบูลย์)
ลงชื่อ    เอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง    เลขานุการ
       (นายเอนก  ศรีส�ำราญรุ่งเรือง)
เหตุผล ขอยกเลิกข้อบังคับเดิมและให้ใช้ขอ้ บังคับนีแ้ ทน  เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ หกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะกรรมการด�ำเนินการ
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ชุดที่ ๓๓

       ๑.
   ๒.
   ๓.
   ๔.
   ๕.
   ๖.
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