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ขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

--------------- 
 

หมวดที่ 1 
ชื่อ ประเภท และที่ต้ังสํานกังาน 

ขอ  1. ชื่อ ประเภท และทีต้ั่งสํานกังาน สหกรณนี้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สหกรณ พุทธศกัราช   

2471 เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2511   มี ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน ดังตอไปนี ้

ชื่อ           สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

              ชื่อยอ       สอ. มศว 

              ชื่อภาษาองักฤษ SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT  

                              CO-OPERATIVE LIMITED 

              ชื่อยอ         SWUTCC 

              ประเภท     สหกรณออมทรัพย 

              ที่ตั้งสํานักงาน   สํานกังานกลาง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                                     เลขที่ 114   สุขุมวิท 23 ซอยประสานมิตร   

                                     แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

                            สํานักงานสาขา มหาวิทยาลยับรูพา 

                                                       มหาวิทยาลยันเรศวร 

                                                        มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

                                                          มหาวิทยาลยัทักษิณ 

สหกรณอาจจดัตั้งสํานกังานสาขาได ตามที่คณะกรรมการดําเนนิการพิจารณาเหน็สมควร โดยแจง

ใหนายทะเบียนสหกรณ   กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหดําเนินการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับ ในการประชุมใหญคราวตอไปดวย 
หมวดที่  2 
วัตถุประสงค 

ขอ  2.  วัตถุประสงค สหกรณนี้มวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดย

วิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกนั   ในขอตอไปนี ้

(1) สงเสริมการชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน และชวยตัวเองในหมูสมาชิก 

(2) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอัน
มั่นคง และไดรับประโยชนตามสมควร 

(3) รับฝากเงนิจากสมาชกิ  
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(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค 
(5) จัดใหมีเงนิกูสําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร 
(6) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 

(7) ดําเนนิการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

(8) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมวีัตถปุระสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ 
(9) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ 
(10) ซื้อหุนของสหกรณอ่ืน  หรือของสถาบนัซึ่งประกอบธุรกิจอันทาํใหเกิดความสะดวก 

หรือสงเสริมความเจริญแกกจิการของสหกรณ 

(11) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

(12) ใหการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวที่ตองภัยพิบัต ิ

(13) ดําเนนิธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเพื่อประโยชนของ   

         สมาชิก 

(14) ออกตั๋วสัญญาใชเงนิและตราสารการเงนิ 

(15) ซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารการเงนิ 

(16) ฝากหรือลงทนุอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกาํหนด 

(17) รวมมือกับทางราชการ สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และ

สหกรณ    

    อ่ืน  เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

(18) กระทําการตางๆ  ตามที่อนญุาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถ ุ

    ประสงคที่กลาวขางตน  ทัง้นี ้รวมถงึการถือกรรมสิทธิ ์หรือทรัพยสิทธิครอบครองซื้อแลก 

    เปลี่ยน โอนหรือรับโอน เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ จาํนองหรือรับจํานอง จํานํา   

   หรือรับจํานาํ ขายหรือจําหนาย ซึ่งทรัพยสินตลอดจนดําเนนิกิจการอื่น  บรรดาที่เกี่ยวกบั     

   หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย 

(19) ดําเนนิกิจการอยางอืน่ บรรดาที่เกีย่วกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จ   ตามวัตถ ุ

    ประสงคของสหกรณ 
หมวดที่  3 

ทุน 
ขอ  3.  ทุน สหกรณอาจหาทนุเพื่อดําเนนิงานตามวัตถุประสงค ดงัตอไปนี้ 

(1) ออกหุน 
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(2) รับฝากเงนิจากสมาชกิ 

(3) กูยืมเงินและรบัเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงนิ และตราสารการเงิน 

(4) สะสมทนุสํารองและทนุอื่นๆ  

(5) รับเงินอุดหนนุหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
หุน 

ขอ  4.  การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวนหุน มีมูลคาหุนละสิบบาท ผูเปน

สมาชิกเทานัน้จึงจะถือหุนในสหกรณได   สําหรับหุนเดิมที่มีมูลคาหุนละหนึง่รอยบาทใหเปลีย่นจาํนวนหุน

เปนสิบหุนตอหุนเดิมหนึ่งหุน 

ขอ  5.  การถอืหุน สมาชิกทุกคนตองสงเงินคาหุนเปนรายเดอืนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน

สมาชิกตามอตัราสวนของจาํนวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถงึเงินเดอืน หรือคาจางประจํา  ซึง่สมาชิกไดรับจาก

หนวยงานเจาสังกัด     และหมายถงึบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ    ซึ่งสมาชิกไดรับจาก

ทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือน   ในอตัราที่สูงกวาอตัราที่กําหนดไวในระเบยีบของ สหกรณ   

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทาํได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

             อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจาํนวนหุนทัง้หมดไมได 

สมาชิกจะโอนหุนซึง่ตนถือใหผูอ่ืนไมได นอกจากที่กลาวไวในขอ 39 และจะถอนคนืหุนในระหวางที ่

ตนเปนสมาชกิอยูไมได 

     ขอ  6.  การสงเงินคาหุนรายเดือน การสงเงินคาหุนรายเดือนนัน้ใหสงโดยวธิหีักจากเงินได

รายเดือนของสมาชิกในวนัจายเงนิไดรายเดือนประจําเดอืนนัน้ ๆ ทุกเดือน 

เมื่อสมาชกิมคีําขอเปนหนงัสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพจิารณาเห็นวาสมาชิก 

นั้นตกอยูในพฤติการณอันทาํใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริต

ของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนญุาตใหสมาชกินัน้มิตองสงเงินคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควรก็ได  

ขอ  7.  การงดสงเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดสงเงินคาหุนรายเดือนไดไมนอยกวาหนึ่งรอย

ยี่สิบเดือนแลว และไมมีหนี้สินตอสหกรณ   จะงดสงเงนิคาหุนรายเดือนหรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือน

ลงก็ได   โดยแจงความจํานงเปนหนงัสือตอคณะกรรมการดําเนนิการ  

สําหรับสมาชกิที่ของดสงคาหุน เพราะครบ  84 เดือน และ 100 เดือน และคณะกรรมการ

ดําเนนิการอนมุัติกอนขอบังคับฉบับนี้ถือใชแลว ไมตองสงตอจนครบ 120 เดือน   สวนผูที่ยงัไมไดรับอนุมัติ 

ใหสงตอจนครบ 120 เดือน 
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ขอ 8.  การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกถอื ใหสมาชิกแตละคน

ทราบทุกเดือน 
หมวดที่ 4 

การดําเนินงาน 
     ขอ  9.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ เวนแตจะ

กําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี ้ใหปฏิบัติดังนี ้

(1) หนงัสือกูยมืซึง่สหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบกิหรือรับเงินกู การจาํนองซึ่ง

สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะตองลง

ลายมือช่ือไมนอยกวาสองคน จากกรรมการผูไดรับมอบหมาย และหรือผูจัดการ และ

หรือผูที่คณะกรรมการดําเนนิการมอบหมาย  

(2) การรับฝากเงนิ ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากทีก่ลาวไวใน (1) ขางบนนี้

จะตองลงลายมือช่ือของกรรมการผูไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูไดรับ

มอบหมายคนใดคนหนึง่ 

อนึ่ง ในหนงัสอืกูยืมซึง่สหกรณเปนผูกูยืม เช็ค ใบส่ังจายเงิน ใบรับเงนิ ตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร

การเงนิของสหกรณนัน้ ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวยทกุราย 
การกูยืมเงิน 

     ขอ 10.  วงเงนิกูยืม ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรบัปหนึง่ๆ   ไวตามที่จาํเปนและ

สมควรแกการดําเนนิงาน   วงเงนิซึง่กาํหนดดังวานี้ตองไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

             ถาทีป่ระชุมใหญยงัมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงนิกูยืม 

สําหรับปใดก็ใหใชวงเงนิกูยมืสําหรับปกอนไปพลาง 

     ขอ 11.  การกูยืมเงิน สหกรณอาจกูยืมเงนิ หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสารการเงนิ หรือ

โดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนนิงานตามวัตถุประสงคได ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร 

              ทั้งนี้ จะตองอยูภายในวงเงนิกูยมืประจําปตามขอ 10 
การรับฝากเงนิ 

     ขอ 12.  การรบัฝากเงิน สหกรณอาจรบัฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือฝากประจํา จากสมาชิก

ไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และขอกําหนดอื่นๆ วาดวยเงินฝากออม

ทรัพยหรือเงนิฝากประจาํนัน้ใหเปนไปตามที่กาํหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
การใหเงินกู 

     ขอ 13.  การใหเงินกู เงินกูนัน้อาจใหไดแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 
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(2) สหกรณอ่ืน 

การใหเงินกูแกสมาชิกนัน้  ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย ใหเงนิกูไดตาม

ขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ 

            ขอกําหนดตางๆ เกีย่วกับหลักเกณฑการพิจารณาวินจิฉัยใหเงินกู หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับ

แหงการใหเงินกู เงนิงวดชาํระหนี้สําหรับเงนิกู และขอกาํหนดอืน่ๆ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกนัน้ ให

เปนไปตามที่กาํหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

             การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนัน้   คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อ สหกรณมี

เงินทนุเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว 

             สมาชิก หรือสหกรณอ่ืน  ซึง่ประสงคจะขอกูเงนิจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูเงนิ ตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณทีก่ําหนดไว  

     ขอ 14.  ความมุงหมายแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใดๆ จะใหไดแต

เฉพาะเพื่อการอันจําเปน หรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร 

             ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุงหมาย

ที่ใหเงินกูนัน้ 

     ขอ 15.  ประเภทและจาํกดัแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงนิกูแกสมาชิกไดตาม ประเภทและ

จํากัดดังตอไปนี ้

(1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในกรณทีี่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉนิหรือเหตุอันจาํเปนรีบดวน  และมีความ

ประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงนิกูเพื่อเหตนุั้นไดตามระเบียบของ 

สหกรณ 

(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงนิสาํหรับใชจาย เพื่อการอนัจําเปน 

หรือมีประโยชนตางๆ คณะกรรมการดําเนินการ อาจพจิารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้น 

ไดตามระเบียบของสหกรณ 

(3) เงินกูพิเศษ เมือ่สหกรณมีฐานะการเงนิพอที่จะชวยเหลือใหเงนิกูเพื่อสงเสริมฐานะความ

มั่นคง คุณภาพชีวิต  หรือสงเสริมการประกอบอาชีพแกสมาชิกได  โดยจํานวนเงนิเกินกวา

จํากัดที่สมาชกินัน้อาจกูเงนิสามัญตามที่กลาวใน (2) ขางบนนี้ได  คณะกรรมการ

ดําเนนิการอาจใหเงนิกูพิเศษแกสมาชิกไดตามระเบียบของสหกรณ 

     ขอ 16.  ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูในอัตราดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูทกุประเภทที่ใหแกสมาชิกใหกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
(2) เงินกูซึ่งใหแกสหกรณอ่ืน  ใหคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณาตามที่เหน็สมควร 

     ขอ 17.  การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงนิกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกราย   มีหลักประกันตามที่กาํหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ
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ดําเนนิการเหน็วาหลกัประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง   ผูกูจะตองจัดการแกไข     ใหคืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนนิการกําหนด 

             ในกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงนิกูไมวาประเภทใดๆ   เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย

ส้ินเชิงพรอมทัง้ดอกเบี้ยในทนัท ีโดยมพิักตองคํานงึถงึกาํหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการดําเนนิการ

จัดการเรียกคนืโดยมิชกัชา 

(1) เมื่อสมาชกิผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนาํเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนัน้ 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเหน็วาหลักประกันสาํหรบัเงินกูรายใดเกิดบกพรอง และผูกูมิได
จัดการแกไขใหคืนดี  ภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

(4) เมื่อคางสงเงนิงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึง่ๆ  

             ในกรณีที่ผูค้ําประกนัจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถชําระ

หนีน้ั้นโดยสิ้นเชิงได เมื่อผูค้ําประกันรองขอ  คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผนัใหผูค้ําประกนัชําระเปน

งวดรายเดือนจนครบจํานวน ตามที่ผูกูไดทําหนงัสือกูใหไวตอสหกรณก็ได 

     ขอ 18.  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกัน ตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอ โอนหรือยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3)   จะตองแจงเปน

หนงัสือ และจดัการชําระหนีสิ้นซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิก   

อยูตามขอ 44 
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 

     ขอ 19.  การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทนุ

ได ตามที่กาํหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   ภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถงึความ

มั่นคงและประโยชนสูงสุดทีส่หกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 
การเงนิและการบัญชีของสหกรณ 

     ขอ 20.  การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชทีี่รับรองทัว่ไป วนัสิ้นป

ทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

     ขอ 21.  การทํางบดุลเพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ เมื่อส้ินปทางบัญชีทุกป ใหสหกรณ

จัดทํางบดุล รวมทัง้บัญชีกาํไรขาดทุน ดังที่เปนอยูในวันสิ้นปทางบัญชนีั้น ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนดเพื่อใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ 

     ขอ 22.  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่ง

ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวตอที่ประชุมใหญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึง่รอยหาสบิวันนับ

แตวันสิ้นปทางบัญช ี
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การเสนองบดลุ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําป  แสดงผลการดําเนนิงานของ 

สหกรณตอที่ประชุมใหญดวย 

          ใหสหกรณสงสําเนางบดุลที่เสนอตอที่ประชุมใหญนั้นไปยงัสมาชิกทุกคน  และใหเปดเผยไว ณ 

สํานักงานของสหกรณกอนวนัประชุมใหญไมนอยกวาเจด็วัน 

          ใหสหกรณสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณกบังบดุล ไปยังนาย

ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวัน นับแตวนัที่มกีารประชมุใหญ 

อนึ่ง  ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ กับงบดุลไวที่สํานักงาน

ของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 
กําไรสุทธิประจําป 

     ขอ 23.  การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํป เมื่อส้ินปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว   ปรากฏวาสหกรณมีกาํไรสุทธิ ใหจัดสรรเปนทนุสํารองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกําไรสุทธ ิ  และเปนคาบาํรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวง แต

ตองไมเกินรอยละหาของกาํไรสุทธิ 

             กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนัน้   ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรร

ได ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเงนิปนผลตามหุนใหแกสมาชิก  ในอตัราไมเกินอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวงแหงคา

หุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคดิใหตามสวนแหงระยะเวลา    

   อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทนุรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)  ออกจายเปนเงนิ    

ปนผลสําหรับปใดดวย   จํานวนเงนิปนผลทั้งสิน้ทีจ่ายสาํหรับปนั้นก็ตองไมเกนิอัตราดังกลาว

มาแลว 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณภายใน 

วันที่เจ็ดของเดือน   มีระยะเวลาสาํหรับคํานวณเงนิปนผลตั้งแตเดือนนั้น   สวนหุนที่สมาชิก 

ชําระตอสหกรณ หลังวนัที่เจด็ของเดือน สหกรณจะคิดเงนิปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

(2) เปนเงนิเฉลีย่คืนใหแกสมาชิกตามสวนจาํนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงนิกูซึ่งสมาชิกนั้น ไดสง

แกสหกรณในระหวางป   แตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือ

ดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงนิเฉลี่ยคนืสาํหรับปนัน้ 

(3) เปนเงนิโบนัสแกกรรมการ   ผูจัดการ   เจาหนาที่อ่ืน   และลูกจางของสหกรณไมเกนิรอย

ละสิบของกําไรสุทธ ิ

(4) เปนทนุรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกนิรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่

มีอยูในวันสิน้ปนั้น จนกวาจะมีจํานวนถงึรอยละแปดแหงทนุเรือนหุนดงักลาว ทนุรักษา
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ระดับอัตราเงนิปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ   เพื่อจายเปนเงนิปนผลตาม

หุนตาม (1) 

(5) เปนทนุสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ  ทุนสาธารณประโยชนนี้ ให 
สหกรณสะสมไวสําหรับใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทาง 

สหกรณ หรือสาธารณประโยชน หรือการกุศลตามที ่กาํหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

(6) เปนทนุเพื่อจัดตั้งสํานกังานหรือกองทนุตางๆ  เพื่อเสริมสรางความมัน่คงใหแก สหกรณ   

ไมเกินรอยละสิบของกําไรสทุธ ิ

(7) เปนทนุสะสมเพื่อเปนทนุบําเหน็จหุน ไมเกนิรอยละหนึง่ของกําไรสุทธ ิ

(8) กําไรสุทธิสวนที่เหลืออยู (ถามี) ใหสมทบเปนทนุสํารองทั้งสิน้ 
ทุนสํารอง 

ขอ 24.  ที่มาแหงทุนสาํรอง นอกจากจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ 23 แลว บรรดาเงนิอุดหนนุหรือ

ทรัพยสินทีม่ีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดระบุวาใหใชเพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ใหสมทบเปนทนุสํารอง

ทั้งสิน้ 

อนึ่ง  จาํนวนเงินซึง่สหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม  ถาไมมีการเรียกรองจนพนกาํหนดอายุความ 

ก็ใหสมทบจํานวนเงนินั้นเปนทนุสํารอง 

             กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ   ซึง่คณะกรรมการดําเนนิการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญ จดัสรร

ตาม ขอ 23 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลว   เห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็

ดี   ยอดเงนิจาํนวนดงักลาว ใหสมทบเปนทุนสาํรองทั้งสิน้ 

     ขอ 25.  สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสาํรองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได   หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึง่ก็ไมได   ทุนสาํรองนี้จะถอนไดก็แตเพือ่ชดเชยการขาดทุนอนั

หากบงัเกิดขึ้นเทานั้น 
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ 

     ขอ 26.  ทะเบียน และบัญชี ใหสหกรณมทีะเบียนสมาชกิ ทะเบียนหุน และทะเบียนอืน่ๆ 

ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชี ตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณกําหนดและตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควรใหมข้ึีน  

เมื่อมีการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน ใหสหกรณแจงการเปลี่ยนแปลง

ตอ  นายทะเบยีนสหกรณภายในเกาสิบวนันับแตวันที่มกีารเปลี่ยนแปลง 

             สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได ณ สํานกังานของสหกรณ ในระหวางเวลา

ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงนิฝาก หรือเงนิกูของสมาชิกรายอื่นไมได  นอกจาก

จะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนัน้ และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
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     ขอ 27.  กฎหมายและขอบังคับ ใหสหกรณจัดใหมีพระราชบญัญัติสหกรณ และกฎกระทรวง 

ออกตามความในพระราชบญัญัติสหกรณ   ซึ่งคงใชอยู กับขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้ไว   ณ 

สํานักงานของสหกรณ สมาชิกและผูสนใจอาจขอตรวจดูได โดยไมตองเสียคาธรรมเนยีม 
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

     ขอ 28.  การตรวจสอบบญัชี บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง 

โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบยีนสหกรณแตงตั้ง 

     ขอ 29.  การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ 

สหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่ง

เปนหนงัสือใหคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอื่นๆ  ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ พนักงาน และ

สมาชิกของสหกรณ    มาชีแ้จงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ   หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกบัการ

ดําเนนิงาน หรือรายงานการประชุมได ทัง้อาจเรียกและเขารวมประชุมใหญ  หรือประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และ

ใบสําคัญตางๆ ของสหกรณได 

             ทั้งนี้  ใหผูซึง่เกี่ยวของตามความในวรรคแรก อํานวยความสะดวกและชี้แจงขอความในเรื่อง

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหทราบตามความประสงค 

     ขอ 30.  การสงรายการหรอืรายงาน ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกบักิจการของ 

สหกรณ ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนัน้กาํหนด 
หมวดที่  5 
สมาชกิ 

     ขอ 31.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูที่มีชือ่อยูในบัญชีรายชื่อซ่ึงจะเปนสมาชิกของ 
สหกรณ 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชกิตามขอบังคับ 

     ขอ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมคีุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนบุคคลธรรมดาและผูบรรลุนิติภาวะ 

(3) เปนขาราชการ ลูกจางประจาํ   หรือพนกังาน   หรือเจาหนาที่ที่เรียกชื่อเปนอยางอืน่   

สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ   มหาวิทยาลัยบรูพา   มหาวทิยาลัยนเรศวร   

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัทักษิณ หรือผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ หรือ

ลูกจางประจําของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

(4) เปนผูมีความประพฤติและลักษณะนิสัยดี 
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(5) มิไดเปนสมาชกิในสหกรณออมทรัพยอ่ืน ซึง่มีวัตถปุระสงคในการใหกูยมืเงนิ 

     ขอ 33.  การเขาเปนสมาชกิ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับขอ 31 รวมทัง้สมาชิก 

สหกรณออมทรัพยอ่ืนซึง่ประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37 ตองยืน่ใบสมัครถึงสหกรณ ตามแบบที่

กําหนดไว โดยตองมีสมาชิก 2 คน เปนผูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง 

ตามทีก่ําหนดไวในขอ 32   ทั้งเหน็เปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลวเสนอเรื่องการรับ

สมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 

             ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ เมื่อผูสมคัร  รองขอ  ก็

ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวนิิจฉัยชี้ขาด  มติแหงทีป่ระชุมใหญใหรับเขา

เปนสมาชิกในกรณีดังวานี้  ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจาํนวนสมาชิกที่มาประชมุ 

     ขอ 34.  คาธรรมเนียมแรกเขา   ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก

สหกรณคนละหนึง่รอยบาท และคนละสองรอยบาทสําหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณออมทรัพยอ่ืน   

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถอืเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

     ขอ 35.  การไดสิทธิในฐานะสมาชิก ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน

สมาชิกกับชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา   และชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการดําเนนิการกําหนด   เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

             สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทกุประการ 

     ขอ  36.  สมาชิกยายสงักัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสงักัดอื่น และประสงคจะ

สมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ซึง่ตั้งขึน้ในสังกัดนัน้  หากสหกรณนัน้มีขอบังคับใหรับเขาเปน

สมาชิกได และคณะกรรมการดําเนนิการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชกิแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะ

ใหโอนเงนิคาหุน และเงนิกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยงัสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม   สหกรณก็จะ

จัดการโอนเงนิคาหุน เงนิกู  และเงนิฝาก (ถาม)ี   ที่สมาชิกนัน้มีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกาํหนดไว

ในระเบียบของสหกรณ 

     ขอ 37.  การรบัสมาชิกสหกรณอ่ืน สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน ซึง่ยายหรือโอนมารับ

ราชการในสงักัดมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวทิยาลยับูรพา  มหาวทิยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัทักษิณ  หรือสวนราชการของมหาวทิยาลยัดังกลาวขางตน ซึง่ไดรับการยก

ฐานะเปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ดวย  หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก กใ็หยื่นใบสมัครถึง

สหกรณตามทีก่ําหนดไวในขอ 33   และจะไดสิทธิในฐานะสมาชกิตามขอ 35   ตั้งแตวันที่ไดลงลายมือช่ือใน

ทะเบียนสมาชกิ  กับไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดมิไดโอนเงนิคาหุนให

สหกรณนี้แลว 

             การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกบัหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดมินั้น  ใหเปนไป 
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ตามทีก่ําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

     ขอ 38.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกลุ   สัญชาติ   สถานภาพการสมรส   และที่อยูของสมาชกิ   

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชือ่ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู   ตองแจงให

สหกรณทราบภายในสิบหาวัน นับแตวนัทีเ่ปลี่ยนแปลง 
การต้ังผูรับโอนประโยชน 

     ขอ 39.  การต้ังผูรับโอนประโยชน   สมาชิกจะทําเปนหนงัสือต้ังบุคคลหนึง่หรือหลายคน   เพื่อให

เปนผูรับโอนประโยชนซึง่ตนมีอยูในสหกรณ ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือต้ังผูรับโอน

ประโยชนดงัวานี ้  ตองทาํตามลักษณะพนิัยกรรมแบบธรรมดา   หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบบั 

             ถาสมาชิกประสงคจะเพกิถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูรับโอนประโยชนที่ไดทาํไวแลว ก็ตองทาํ

เปนหนงัสือตามลักษณะ2ดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถอืไว 

             เมื่อสมาชกิตาย  สหกรณจะจายคาหุน  เงนิรับฝาก เงนิปนผล เงินเฉลีย่คืน และดอกเบี้ย บรรดาที่

สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนํา

หลักฐานมาแสดงใหเปนทีพ่อใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจาํนวนดังกลาวนัน้  

ทั้งนี้ ตามขอกาํหนดในขอ 45 วรรคแรก และขอ 46 
การขาดจากสมาชกิภาพ 

     ขอ 40.  การขาดจากสมาชกิภาพ   สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกจากสหกรณ 
(3) วิกลจริต 

(4) ตองคําพพิากษาใหลมละลาย 

(5) ถูกออกจากราชการ   หรืองานประจําตามขอ 32(3)  โดยมีความผิด 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
     ขอ 41.  การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมหีนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ํา

ประกัน อาจลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนนิการ และเมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการ   ไดสอบสวนพจิารณาเหน็วาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลว   จงึให

ถือวาออกจากสหกรณได 

             คณะกรรมการดําเนินการ อาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ สอบสวน

พิจารณา  หากเหน็วาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณตามความในวรรคกอนได แลว

ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบดวย 

     ขอ 42.  การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถกูใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางใด

อยางหนึ่ง   ดงัตอไปนี ้
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(1) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หรือไมถือหุนครั้งแรก

ตามขอ 35 

(2) ขาดสงเงนิคาหุนรายเดือนถงึสามงวดติดตอกัน  หรือขาดสงรวมถงึหกงวด  ทัง้นี้  โดยมิไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนนิการ 

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกนัสําหรับเงินกู  ที่เกิดบกพรองใหคนืดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

(5) คางสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ยติดตอกนัเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว  สําหรับเงนิกูรายหนึง่ๆ  

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอ

ความผูกพนัในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู หรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผกูพนัในหนี้สิน

ตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ  หรือประพฤตกิารใดๆ  อันเปนเหตุให

เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ ไมวาโดยประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา  ปรากฏวาสมาชกิมีเหตุใดๆ   ดังกลาวขางตนนี ้  

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนนิการที่อยูใน

ที่ประชุม  กเ็ปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

             สมาชิกที่ถกูใหออกจากสหกรณ  มีสิทธิยืน่อุทธรณตอทีป่ระชุมใหญ  คําวินจิฉัยของที่ประชุมใหญ

ใหเปนสิน้สุด 

     ขอ 43.  การจาํหนายชื่อออกจากทะเบยีนสมาชิกและการเสนอตอที่ประชุมใหญ   ในกรณีที่

สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ   ใหคณะกรรมการดําเนนิการจาํหนายชื่อสมาชิกออกจาก

ทะเบียนสมาชกิ   แลวเสนอเรื่องสมาชิกออกใหที่ประชุมใหญสามัญคราวถัดไปทราบ 

     ขอ 44.  สมาชิกที่โอน หรอืยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด   

สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิด เวนแตออก

เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพพิากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคง

เปนสมาชิกอยู โดยมิตองสงเงนิคาหุนรายเดือนตอไปอีกก็ได   สมาชิกเชนวานั้น   อาจไดรับเงินกูจาก

สหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงนิกูของสหกรณที่ใชบงัคับอยูในปจจุบัน 

     ขอ 45.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชกิภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ขอ 40(1), (2), (3), (5), (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงนิปนผลและเงนิเฉลี่ย

คืนคางจาย  บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนัน้ ผูมสิีทธิไดรับ

จะเรียกใหสหกรณจายคืนทนัทีโดยไมมีเงนิปนผล หรือเงินเฉลีย่คืนสาํหรับปที่ออกนัน้ หรือจะเรียกใหจาย
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คืนหลงัจากวนัสิ้นปที่ออก    โดยไดรับเงนิปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนสําหรบัปที่ออกนั้นดวย   ในเมื่อทีป่ระชุม

ใหญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก   สวนเงนิฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ

จะจายคนืใหตามขอกําหนดวาดวยการรบัฝากเงินในขอบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ 

             ถาในปใด  จาํนวนคาหุนที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหงทุนเรือน

หุนของสหกรณ  ตามที่มีอยูในวนัตนปทางบัญชีนัน้   คณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจใหรอการจายคืนคา

หุนของสมาชกิที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนัน้ไวจนถึงปทางบัญชีใหม    แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด

จากสมาชิกภาพ  เนื่องจากตนไดโอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจาํตามขอ 32(3) โดยไมมี

ความผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนนิการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

             ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ 40(4) สหกรณจะจายคาหุน เงนิรับฝาก เงนิปน

ผล และเงนิเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

     ขอ 46.  การหักจํานวนเงนิซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ   ในการจายคนืจาํนวนเงินดงักลาว 

ในขอ 45 นัน้ สหกรณมีอํานาจหกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

     ขอ 47.  ความรับผิดของสมาชกิ   สมาชิกตองรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกนิ

จํานวนเงนิคาหุนที่ยงัสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
หมวดที่  6 

การประชุมใหญ 
     ขอ 48.  การประชุมใหญสามัญ   ใหคณะกรรมการดําเนนิการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกันเปน

การประชุมใหญสามัญปละหนึง่ครั้ง   ภายในหนึง่รอยหาสิบวนันับแตวันสิน้ปทางบญัชีของสหกรณ 

     ขอ 49.  การประชุมใหญวิสามัญ   คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็

สุดแตจะเห็นสมควร   แตถานายทะเบียนสหกรณแจงใหเรียกประชมุใหญวิสามัญ หรือในกรณีที ่

สหกรณเกิดการขาดทุนเกนิกึ่งของทุนเรือนหุนทีช่ําระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชกัชา แตไม

เกินสามสิบวนันับแตวนัที่สหกรณทราบ 

             สมาชิกซึง่มีจาํนวนไมนอยกวาหนึง่ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนลง

ลายมือช่ือทําหนงัสือรองขอ เพื่อการใดการหนึ่งตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ

เมื่อใดก็ได และใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชมุใหญวิสามญัภายในสามสิบวันนับแตวนัที่รับคํา

รองขอ 

             ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามญัภายในกาํหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน   

ใหนายทะเบียนสหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่    ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจเรียกประชุม

ใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เหน็สมควร 
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     ขอ 50.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เมื่อมีการประชุมใหญทกุคราว ใหสหกรณมีหนงัสือ 

แจงวนั เวลา สถานที ่  และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน   แตถาการ

ประชุมนัน้เปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร   ทัง้นี ้ใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ    หรือเลขานุการเปนผูลงชื่อในหนงัสือนัน้     และตองแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกนักับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย 

     ขอ 51.  องคประชุมในการประชุมใหญ  สมาชิกทุกคนมีสิทธิเขาประชุมในที่ประชุมใหญ

ไดเสมอไมวาคราวใดๆ 

             การประชุมใหญของสหกรณ  ตองมสีมาชิกมาประชมุไมนอยกวากึ่งจาํนวนของสมาชิกทัง้หมด  

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

             การประชุมใหญคราวใด  มสีมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมใหญอีก คร้ังหนึ่ง

ภายในสิบส่ีวนันับแตวนัที่นดัประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลงันี ้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่

สมาชิกรองขอใหเรียกประชมุแลว เมื่อมีสมาชิกมาประชมุไมนอยกวาหนึง่ในสิบของจํานวนสมาชกิทั้งหมด 

หรือไมนอยกวาสามสิบคน  ก็ใหถือเปนองคประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามญัที่สมาชิกรองขอให

เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจาํนวนไมถงึที่จะเปนองคประชุมตามทีก่ลาวในวรรคสอง  กใ็หงด

ประชุม 

             ในการประชมุใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

     ขอ 52.  อํานาจและหนาทีข่องที่ประชมุใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวนิจิฉัย

ปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเกีย่วกับกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรบัสมาชิกเขาใหม สมาชกิออกจากสหกรณ และวนิิจฉัยขออุทธรณของผูสมัคร 
ซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชกิที่ถกูใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณารายงานประจาํปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณของคณะกรรมการดําเนนิการ  
และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) พิจารณาอนุมตัิ  งบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดาํเนนิการ  หรือกรรมการ

อ่ืนๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(6) พิจารณากําหนดวงเงนิซึ่งสหกรณอาจกูยมื 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ 
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณที ่

สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
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(10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทกึของนายทะเบยีนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ 
หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึง่นายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 

(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครือ่งเกื้อหนนุบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของ 
สหกรณ 

หมวดที่  7 
คณะกรรมการดําเนินการ 

     ขอ 53.  คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอืน่อีกไมเกนิสิบส่ีคน   ซึง่ที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก

สมาชิก     

             ใหกรรมการดาํเนนิการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามความในวรรคกอนนัน้เลือกตั้งในระหวางกัน 

เองเปนรองประธานกรรมการคนหนึง่หรือหลายคน  เหรัญญิกคนหนึ่ง ผูชวยเหรัญญิกคนหนึง่หรือหลายคน  

เลขานุการคนหนึง่ และผูชวยเลขานกุารคนหนึ่ง  นอกจากนัน้เปนกรรมการ 

     ขอ 54.  คุณสมบัติของผูทีจ่ะเปนหรือทาํหนาทีก่รรมการ 

(1) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจาํคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทจุริต 

(2) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ  

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที ่

(3) ไมเคยถูกคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ ใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
(4) ไมเคยถูกที่ประชุมใหญมมีติใหถอดถอนออกจากตาํแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริต

ตอหนาที ่

(5) ไมเคยผิดนัดการสงเงนิงวดชาํระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ย 

(6) ไมเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณนี ้
     ขอ 55.  อํานาจและหนาทีข่องคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี

อํานาจ หนาทีด่ําเนนิกิจการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ กับทัง้

ในทางอนัจะทาํใหเกิดความจําเริญแกสหกรณทุกประการ ซึ่งรวมทัง้ในขอตอไปนี้ 

(1) ดําเนนิการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชกิออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆ  ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ 

(2) พิจารณาดาํเนินการในเรื่อง การรับฝากเงนิ การกูยมืเงนิ การใหเงนิกู  และการฝาก

หรือลงทนุเงินของสหกรณ 

(3) กําหนดและดาํเนนิการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจาํป
แสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
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(4) เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
(5) พิจารณาการใชประมาณการรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญแลว 

(6) พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลีย้ง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ดําเนนิการ  คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(7) พิจารณาดาํเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนแกผูจัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถกูตอง 

(8) พิจารณาดาํเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(9) กําหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 

(10) จัดใหมีและดแูลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบญัชีเอกสารตางๆ  และบรรดา

อุปกรณดําเนนิงานของสหกรณ 

(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของชุมนมุสหกรณ 
(12) พิจารณาดาํเนินการแตงตั้ง กรรมการ สมาชิก  และหรือบุคคลอื่นเปนคณะกรรมการ  

หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะทํางาน เพื่อประโยชน

ในการดําเนนิกิจการของสหกรณ 

(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทกึของนายทะเบยีนสหกรณ  หรือรองนายทะเบียน 

สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที ่ซึ่งนาย

ทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการอื่นๆ หรือผู

ตรวจสอบกิจการ หรือความเหน็ของผูจัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ 

(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกทีท่รงคุณวุฒิ   มีความสามารถและเหมาะสม  เปน

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ  ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่

เห็นสมควร 

(17) ฟอง ตอสู  หรือดําเนนิคดีเกีย่วกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความ  

หรือมอบขอพพิาทใหอนุญาโตตุลาการพจิารณาชี้ขาด 

(18) เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนนิงาน ใหที่ประชุมใหญอนมุัติ 

(19) ทําการตางๆ เกี่ยวกบัทรัพยสิน  ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดาํเนนิการเปนผูแทนของสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญ 
และออกเสียงในการประชมุใหญของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  และหรือ
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ชุมนุม สหกรณ   ซึง่สหกรณนี้เปนสมาชกิ   ทัง้นี้ ตามที่ขอบังคับของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณกําหนดไว 

(21) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนนิงานใหแก ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของได ตาม

ความเหมาะสม 

ขอ 56.  อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดงันี ้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ  และทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ

ควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนนิงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ

อยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตางๆ ในนามสหกรณตามที่กาํหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนนิการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ 

ระเบียบ มติ หรือคําสั่ง ของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาทีข่องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ

ประธานกรรมการไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธาน

กรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(3) ดําเนนิการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ                          

ระเบียบ มติ หรือคําสั่ง ของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดงันี ้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนนิการ 

ทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร  และรายงานการประชมุของสหกรณ ใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชมุไปยังบรรดาสมาชิก  หรือกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี 

(4) ดําเนนิการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ 

ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 

(ง) ผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
ปฏิบัติการในหนาที่ของเลขานุการ ในขณะที่เลขานุการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได หรือตามที่เลขานุการจะมอบหมายใหปฏิบัต ิ
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(จ) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดงันี ้

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จาย และการเก็บรักษาเงนิและทรพัยสินของ 

สหกรณ ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนนิการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตขอบังคับ 

ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ 

(ฉ) ผูชวยเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

ปฏิบัติการในหนาที่ของเหรญัญิก  ในขณะที่เหรัญญิกไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดหรือตามที่เหรัญญิกจะมอบหมายใหปฏิบัติ 

     ขอ 57.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง เวนแตในปแรก เมื่อมีการประชุมใหญสามัญประจําป ใหกรรมการ

ดําเนนิการออกจากตาํแหนงกึ่งหนึ่งโดยวธิีการจับฉลาก และใหถือวาเปนการพนตาํแหนงตามวาระ และให

ที่ประชุมใหญสามัญประจําปเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการดําเนนิการแทนใหเต็มตามจํานวนทีก่ําหนดไวใน

วันประชมุใหญสามัญประจําปคราวตอไป  ใหกรรมการดําเนินการทีค่รบวาระพนจากตําแหนง และใหที่

ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการ  เขาดํารงตาํแหนงเทากับจํานวนกรรมการดําเนนิการที่พนจาก

ตําแหนง 

             เมื่อครบกําหนดแลว หากยงัไมมีการเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมกีารเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการชุดใหม แตตองไมเกิน 150 

วัน   นับแตวนัสิ้นปทางบัญชสีหกรณ 

             กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 

             กรณีที่กรรมการดําเนนิการตองพนจากตาํแหนงทั้งคณะ กรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหมให

อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกบักรรมการดําเนินการชุดแรก โดยนําความในวรรคหนึ่งมาใชโดยอนุโลม 

     ขอ 58.  การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก   โดยแสดงความจาํนงเปนหนงัสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี ้
(5) ตกเปนผูผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงนิตนหรือดอกเบี้ย 

(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตัว 

(7) นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
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     ขอ 59.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง

กอนถงึคราวออกตามวาระ   เวนแตเพราะเหตุตามขอ 58 (7)   ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดาํรงตําแหนงอยู  

ประชุมดําเนินการตอไปไดจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึง่จะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนใน

ตําแหนงทีว่าง  แตถาในเวลาใด  จาํนวนกรรมการดําเนนิการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการ

ดําเนนิการที่ดาํรงตําแหนงอยูจะประชุมดาํเนินการใดๆ ไมได   นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชมุใหญ

วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 

             ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนนิการวางลงกอนถงึคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคกอนนัน้ 

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร หรือเหรัญญิก และยงัมิไดมีการ

ประชุมใหญเพื่อเลือกตั้งใหม   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทํา

หนาที่แทนชัว่คราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

             กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาทีผู่ซึ่งตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยูได 

             ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงเพราะเหตุตามขอ 58 (7) นั้น   เปนอํานาจและหนาที่ของ

นายทะเบียนสหกรณที่จะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชั่วคราว หรือต้ังสมาชิกเปนกรรมการดําเนนิการ

แทน ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

             กอนที่คณะกรรมการดําเนินการชั่วคราว ซึง่ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามความในวรรคกอนจะพน

ตําแหนง  ใหคณะกรรมการดําเนนิการชัว่คราวนัน้ เรียกประชุมใหญวสิามัญ  เพื่อเลอืกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนนิการ ตามวิธีการทีก่ําหนดไวในขอ 53 

     ขอ 60.  การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีม่ี   

กิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย 

             ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญ

อ่ืนๆ ของสหกรณ   ใหแจงเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว 

             ในการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนนิการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่ง

ของจํานวนกรรมการดําเนินการทัง้หมด  จงึจะเปนองคประชุม 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 61.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  ถากรรมการดําเนนิการปฏิบัติ 

หรือละเวนการปฏิบัติหนาที ่หรือกระทําโดยประมาทเลนิเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสยีหาย 

คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
คณะกรรมการอํานวยการ 
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     ขอ 62.  คณะกรรมการอํานวยการ ใหประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการของ

คณะกรรมการดําเนินการ และผูจัดการ เปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการ ตั้งรอง

ประธานกรรมการและหรือกรรมการอื่น เปนกรรมการรวมอีกตามสมควร แตเมื่อรวมกับกรรมการโดย

ตําแหนงแลวตองมีจํานวนไมเกิน 9 คน 

             ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธาน และเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

             คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตาํแหนงไดเทากับกาํหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนนิการซึ่ง

ตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

             ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีม่ีกิจธุระ และใหประธานกรรมการอํานวยการ

หรือเลขานกุารนัดเรียกประชุมได 

             ในการประชมุคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่ง

ของจํานวนกรรมการอํานวยการทัง้หมด จงึจะเปนองคประชุม 

             ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนนิการในการประชมุ

คราวถัดไปทราบ 

    ขอ 63.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ       ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผู

ดําเนนิกจิการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับ ระเบียบ มติ   และ

คําสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงนิ การฝากเงนิ หรือการเก็บรักษาเงิน 

ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจดัทําบัญชี และทะเบยีนตางๆ  ของสหกรณใหถูกตองครบถวน และเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ ใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมทีจ่ะนํามาใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําป แสดงผลการ

ดําเนนิงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา เสนอตอที่ประชุมใหญ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณา 

(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนนิการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
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(8) ทํานิติกรรมตางๆ  เกี่ยวกับการดําเนนิงานของสหกรณ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

มอบหมาย 
คณะกรรมการเงินกู 

     ขอ 64.  คณะกรรมการเงนิกู   ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการของสหกรณ เปน

คณะกรรมการเงินกูประเภทตางๆ ตามจํานวนที่เหน็สมควร โดยใหมตีําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

เลขานุการคนหนึง่ นอกนั้นเปนกรรมการ   เวนแตการกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน อาจตั้งกรรมการคนเดียวได 

             คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ตั้ง

คณะกรรมการเงินกูนัน้ แตคณะกรรมการดําเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงนิกูทั้งหมด หรือรายตัว หรือ

ถอนอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายไวนัน้ทัง้หมด หรือบางสวน เมื่อใดก็ไดตามที่เหน็สมควร 

             ใหคณะกรรมการเงนิกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกนัเดือนละครั้งเปน

อยางนอย และใหประธานกรรมการเงนิกู หรือเลขานกุารนัดเรียกประชุมได 

             ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู   ตองมกีรรมการเงนิกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการเงนิกูทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 

             ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงนิกู  ใหนาํเสนอคณะกรรมการดําเนนิการทราบในการประชุม

ประจําเดือนคราวถัดไป 

     ขอ 65.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงนิกูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

การอนุมัติเงินกูแกสมาชิกตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณรวมทั้งขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงนิกูนั้น 

(2) ตรวจสอบควบคุมใหเงนิกูมหีลักประกนัตามทีก่ําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ และ
เมื่อเหน็วาหลกัประกันสาํหรบัเงินกูรายใดเกิดบกพรอง กต็องกําหนดใหผูกูจัดการ

แกไขใหคืนดี 

(3) ดูแลการชําระหนี้ของสมาชกิผูกูใหเปนไปตามทีก่าํหนดในสัญญา 

(4) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงนิงวด
ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงนิงวดชําระหนี ้เพื่อเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการพิจารณาผอนผนั หรือเรียกคนืเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออก

จากสหกรณ 

         อนึ่ง  ถาไมมีขอบังคับ  ระเบยีบ  หรือคําสั่งของสหกรณ  ก็ตองกระทําตามทางอนัสมควร เพื่อใหบัง

เกิดผลดีแกสหกรณ 
คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพนัธ 
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     ขอ 66.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้ง

กรรมการ สมาชิกและหรือบุคคลอื่น เปนคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตามความเหมาะสมและ

ตามจํานวนทีเ่ห็นสมควร โดยใหมีตําแหนงเปนประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้เปนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหอยูในตาํแหนงไดเทาทีก่ําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนนิการ  ซึง่ตั้งกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนัน้ 

             ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกนัตามคราวที่มีกจิธุระ และใหประธานกรรม

การศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานกุาร นัดเรียกประชุมได 

             ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทัง้หมด จงึจะเปนองคประชุม 

             ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงาน   ใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

     ขอ  67.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพนัธ ใหคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ   มีอํานาจและหนาที่ดาํเนนิกิจการตามขอบังคับ ระเบยีบของสหกรณ ในสวนที่

เกี่ยวของตลอดจนมติและคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง่รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ใหการศึกษาอบรมสมาชิกและผูที่สนใจใหทราบถงึเจตนารมณ หลกัการ  วิธีการและการ
บริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธใหสมาชิกและบุคคลภายนอก ไดทราบถงึกิจการและผลงานของสหกรณที่

ไดดําเนินงานไป 

(3) ดําเนนิการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชกิ 

(4) ใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงนิอยางรอบคอบ  

ตลอดจนวิชาการตางๆ  อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหว ดานการดําเนนิงานของสหกรณอ่ืนทัง้ในและนอก

ประเทศ  เพื่อนําตัวอยางทีด่ีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก

สมาชิก 
ประธานในทีป่ระชุม 

     ขอ 68.  ประธานในที่ประชุม ในการประชมุใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ให 

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม กใ็หรองประธานกรรมการ

เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหทีป่ระชุมเลือกตัง้กรรมการ

ดําเนนิการคนหนึง่ขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอื่นๆ  เชน คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานคณะกรรมการนั้นๆ เปนประธานในที่ประชุม   ถา
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ประธานคณะกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม

เฉพาะการประชุมคราวนั้น   
การออกเสียงและการวนิจิฉัยปญหาในที่ประชุม 

     ขอ 69.  การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอื่นๆ ออกเสียงในที่ประชุม 

ใหญ  หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  สุดแตกรณี ไดเพียงคนละ

หนึง่เสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 

ถาปญหาซึง่ทีป่ระชุมวนิิจฉัยนัน้ ผูใดมีสวนไดเสียเปนพเิศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสยีงในเรื่องนัน้

ไมได 

     ขอ 70.  การวนิิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกาํหนดไวเปนพเิศษในขอบังคบันี้ การวนิิจฉัยปญหา

ตางๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่นๆ ใหถือ

คะแนนเสยีงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสยีงชี้

ขาด   เวนแตในกรณีตอไปนีใ้หถือเสียงสองในสามของจาํนวนสมาชิกที่มาประชุม 

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

(2) การเลิกสหกรณ 
รายงานการประชุม 

     ขอ 71.  รายงานการประชมุ ในการประชมุใหญ หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ 

หรือการประชมุคณะกรรมการอื่นๆ นั้น   ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือช่ือพรอมทั้งบนัทกึเรื่องที่พิจารณา

วินิจฉัยทัง้สิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการ

อ่ืนๆ แลวแตกรณี อีกคนหนึง่ ที่เขาประชุมนั้นๆ ลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญ 
หมวดที่  8 

ผูจัดการและพนักงานอื่นของสหกรณ 
     ขอ 72.  การจางและแตงต้ังผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่

มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรู ความสามารถ และความเหมาะสม   เพื่อแตงตั้งเปนผูจัดการ   ในการจาง 

ผูจัดการ สหกรณตองทําหนงัสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการดําเนินการ เรียกใหมี

หลักประกนัอนัสมควร 

             ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ   ตองใหผูจดัการรับทราบและรับรองเปนลายลกัษณอักษรที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ดงักําหนดไวในขอ 72  

             ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับ    การคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือก  การแตงตั้งหรือจาง  การกาํหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของ

ผูจัดการสหกรณ 
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             ใหนาํความในขอ  54(1) (2) (3) และ (4)   มาใชบังคับกบับุคคลที่จะเปนหรือทําหนาที่ผูจัดการโดย

อนุโลม 

     ขอ 73.  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอํานาจหนาที่จัดการ

ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ   รวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง  ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบยีนสมาชิก  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงนิคาหุนตาม

ขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมกีารเก็บเงนิคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุน  และชกัจูงการ

ถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงนิ จายคืนเงนิฝาก  และชักจูงการฝากเงนิในสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู   จายเงนิกู   จัดทาํเอกสารเกี่ยวกับเงนิกู และดาํเนนิการ
อ่ืนๆ  เกี่ยวกบัเร่ืองการใหเงนิกู  ใหเปนไปตามแบบและระเบียบของสหกรณทีก่ําหนดไว 

(5) จัดทํารายละเอียดเงินคาหุนและเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปนรายบุคคล ทุกเดือนพรอม

กับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น 

(6) กําหนดหนาทีแ่ละวิธีปฏิบัติงาน  ของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจนเปน

ผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดย

ถูกตองเรียบรอย 

(7) กวดขันในเรื่องการออกใบรบัเรียกใบรับ หรือมีใบสําคัญโดยครบถวน  รับผิดชอบในการรับ

จายเงินทั้งปวงของสหกรณใหเปนการถกูตอง  รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตางๆ   

เกี่ยวกับการเงนิไวโดยครบถวน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจดัทําบัญชีและทะเบียนตางๆ   ของสหกรณใหถูกตองครบถวน

และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการ  ในการนัดเรียกประชมุใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนนิการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชกีําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนนิงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนนิการพิจารณา  เพือ่เสนอตอที่ประชุม

ใหญ 

(11) เขารวมประชมุชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ  เวนแตในกรณีซึ่งที่ประชุมนัน้ๆมิใหเขารวมประชุม 

(12) ปฏิบัติเกี่ยวกบัการโตตอบหนงัสือของสหกรณ 
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(13) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพยสินตางๆ ของสหกรณ ใหอยูใน

สภาพอันดีและปลอดภัย 

(14) เสนอรายงานกิจการประจาํเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง   

ราชการกาํหนด 

(16) ปฏิบัติงานอืน่ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ

มอบให  

             ในการปฏิบัติหนาที ่ผูจัดการสหกรณและเจาหนาที่อ่ืนๆ  แหงสหกรณ  ตองกระทําตามขอบังคับ  

ระเบียบ มติ หรือคําสั่งตางๆ ของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ  ในกรณีที่ไมมขีอบังคับ

หรือระเบียบ หรือมติ หรือคําสั่ง ดงัวานัน้ ก็ตองกระทําตามทางอนัสมควร เพื่อใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ 

     ขอ 74.  การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูจดัการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้ง

ใหผูใดดํารงตาํแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ

หรือผูชวยผูจดัการ หรือเจาหนาที่อ่ืนของสหกรณตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการกาํหนดไว เปนผูรักษาการ

แทน 

     ขอ 75.  การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนนิการ ตองจัดใหมกีารตรวจสอบหลกัฐานทางบัญชแีละการเงนิ กับบรรดาทรพัยสินและหนีสิ้นของ 

สหกรณ ตลอดจนจัดทาํงบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอนัแทจริงกอนทีจ่ะสงมอบงาน 

     ขอ 76.  เจาหนาที่อ่ืน นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่

อ่ืนตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ ทัง้นี ้ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่ ที่คณะกรรมการ

ดําเนนิการกําหนด 
ที่ปรึกษา 

     ขอ 77.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชกิหรือ

บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวฒุิและความสามารถและเหมาะสม เปนทีป่รึกษาและหรือที่ปรึกษากติติมศักดิ์

ได เพื่อใหความเหน็แนะนําในการดําเนนิงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 
ผูตรวจสอบกิจการ 

     ขอ 78.  ผูตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญอาจเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงนิ การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ คนหนึง่หรอืหลายคน 

ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจาํป 

             จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

             ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ     หรือผูซึ่งดํารงตาํแหนงหนาทีป่ระจําใน สหกรณ

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 
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     ขอ 79.  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกจิการอาจอยูในตําแหนงไดมี

กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชขีองสหกรณ   ถาเมื่อครบกาํหนดเวลาแลวยังไมมีการเลอืกตั้งผูตรวจสอบ     

กิจการคนใหม   ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

             ผูตรวจสอบกจิการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา 

     ขอ 80.  อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกจิการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ

การดําเนนิงานทัง้ปวงของสหกรณ ซึง่รวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บัญชี ทะเบยีน และการเงนิ ตลอดจนทรพัยสิน หนี้สินทั้งปวง

ของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจ  และประเภทของสหกรณ   เพื่อ

ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนนิการ  ผูจัดการและเจาหนาที่ของ

สหกรณ ทั้งทางวชิาการและทางปฏิบัติในกิจการนัน้ๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาทีข่องสหกรณ    ตลอดจนหนงัสือสัญญาจางและ
หลักประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใชจายเงินตามประมาณการรายจายของ 

สหกรณ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงานขอบังคับและระเบียบ   ตลอดจนมติตางๆ   ของคณะกรรมการดําเนนิการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบยีบ มติ   และคาํสั่งของสหกรณ   หรือกิจการอื่นๆ 

ตามที่เหน็สมควร หรือทีเ่หน็วาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนนิการ ใน

การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป   และตองเขารวมประชุมเพื่อเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่

ประชุมใหญของสหกรณดวย 
หมวดที่  9 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ระเบียบของสหกรณ 
     ขอ 81.  ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบตางๆ   เพื่อ

ดําเนนิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้   และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

รวมทัง้ระเบียบตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน 

(2) ระเบียบวาดวยการถือหุน  

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงนิกู 
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(4) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
(5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน 

(6) ระเบียบวาดวยผูจัดการ 
(7) ระเบียบวาดวยเจาหนาที ่
(8) ระเบียบวาดวยการเก็บรักษา การยืม และการทาํลายเอกสาร 

(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน 
(10) ระเบียบวาดวยคาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาทีพ่ักในการเดินทาง 

(11) ระเบียบวาดวยการลาและการจายเงินเดือนระหวางลา 

(12) ระเบียบวาดวยการชวยเหลอืเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(13) ระเบียบวาดวยการชวยเหลอืเกี่ยวกับคาเลาเรียนบุตร 
(14) ระเบียบวาดวยทนุสงเสริมการศึกษา      

(15) ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห 
(16) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(17) ระเบียบอื่นๆ  ที่คณะกรรมการดําเนนิการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี  เพื่อความสะดวก

และเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ 

             เฉพาะระเบียบขอ (1) และระเบียบวาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงนิ ตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณเสียกอนจึงจะใชบังคับได   สวนระเบียบอื่นๆ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดขึ้น

ใชแลวใหสงสาํเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณ และกรมตรวจบญัชีสหกรณทราบ 

     ขอ 82.  การดําเนินคดีเกีย่วกับความเสียหาย ในกรณีทีท่รัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือ

เสียหายโดยประการใดๆ ก็ด ีหรือในกรณีทีส่หกรณเรียกคืนเงนิกูตามขอ 81 (3) แตมิไดรับชําระตามเรียกก็ด ี

คณะกรรมการดําเนินการตองรองทกุข หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

     ขอ 83.  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกีย่วกับการตีความในขอบังคับขอใด ให 

สหกรณเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อขอคําแนะนาํและใหสหกรณปฏิบัติตามคําแนะนาํของ

นายทะเบียนสหกรณ 

     ขอ 84.  การแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับ สหกรณอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

ใชขอบังคับไดโดยมติแหงทีป่ระชุมใหญ ซึง่มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนสมาชกิที่มา

ประชุม และใหสหกรณเสนอขอจดทะเบียนการแกไขเพิม่เติม หรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นตอนายทะเบียน 

สหกรณ ภายในสามสิบวนันบัแตวันทีท่ี่ประชุมใหญลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว   

การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับนั้นจงึเปนอันสมบูรณ 
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การเสนอใหทีป่ระชุมใหญพจิารณาแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชขอบังคับ จะกระทําไดก็ตอเมื่อได

แจงขอความทีเ่สนอใหพิจารณานัน้โดยเตม็สํานวนไปใหสมาชิกทราบลวงหนา พรอมกับหนังสือแจงนัด

ประชุม 

     ขอ 85.  การจาํหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิก และไดจัดการ

ชําระบัญชี โดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงนิรับฝากพรอมดวย

ดอกเบี้ย และชําระหนี้สินอืน่ๆ   ของสหกรณเสร็จส้ินแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรพัยสินเหลืออยูเทาใด ใหผู

ชําระบัญชีจายตามลําดับดังตอไปนี ้

(1) จายคืนคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชาํระแลว 

(2) จายเปนเงนิปนผลตามหุนทีช่ําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด

ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาต ิ

(3) จายเปนเงนิเฉลี่ยคืน ตามขอ 23 (2)  

             เงินจายตามขอ (2) และ (3) นั้น เมื่อรวมกนัทัง้สิ้นตองไมเกนิยอดรวมแหงจาํนวนเงินกําไรสุทธิที่

สหกรณหาไดในระหวางปทีเ่ลิกสหกรณกบัทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลทีถ่อนไป ตามขอ 23 (4)  ในปนัน้ 

             ถายงัมีทรัพยสินเหลืออยูอีกเทาใด ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ตามมติของทีป่ระชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุม

ใหญไดภายในสามเดือนนบัแตวันที่ชาํระบัญชีเสร็จ 

     ขอ 86.  ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรือ่งใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งและระเบียบปฏบิัติของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปน

สวนหนึง่แหงขอบังคับนี้ดวย 
บทเฉพาะกาล 

     ขอ 87.  นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ถือใช ให
ดํารงตําแหนงตอไป   จนกวาจะครบวาระตามทีก่ําหนดไวในขอบังคับเดิม โดยใหถือวาเปน

การดํารงตําแหนงในวาระแรก 

(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่ไดรับเลือกตั้งในป  2543  อยูในตําแหนงได  1 ป         

(3) ระเบียบใด   ซึง่สหกรณถือใชอยูกอนวันทีข่อบังคับนี้ถือใชและไมขัดกับขอบังคับนี้  ใหถือ

ตามระเบียบนัน้ไปกอนจนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบยีบขึ้นถือใชใหม 

 

ที่ประชุมใหญวิสามัญของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด เมื่อวันพุธที่  4 

สิงหาคม พ.ศ.2542  ไดลงมติใหแกไขขอบังคับ ขอ 1, 2, 3, 9, 23, 24, 25, 32, 49, 51, 53, 57, 62, 87 รวม 
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14 ขอ   เพิ่มขอใหมขอ 54  เปลี่ยนขอ 54 ถึงขอ 55 เปน ขอ 55 ถึงขอ 56   เปลี่ยนขอ 57 ถึงขอ 60 เปนขอ 

58 ถึงขอ 61 เปลี่ยนขอ 62 ถึงขอ 85 เปนขอ 63 ถึงขอ 86   

 

ทั้งนี้ตั้งแตวนัที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว 

 

  

                                                               ลงชื่อ……กมล เอกไทยเจรญิ........ประธานที่ประชุม 

                                                                          (นายกมล เอกไทยเจริญ) 

 

                                                                ลงชื่อ...….…เลิศ ชูนาค.............เลขานุการ 

                                                                               (นายเลิศ ชนูาค) 

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณผูเขารวมประชมุ 

 

ลงชื่อ …เรืองชัย โชคชยัมงคล........ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานสงเสริมสหกรณ 6 

         (นายเรืองชัย โชคชัยมงคล) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

แกไขขอบังคับ (เพิ่มเติม) 
 
แกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2547 วนัเสารที ่24 มกราคม 2547 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 23 มิถุนายน 2547 

ขอ 44.  สมาชิกที่โอน หรอืยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด   

สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32(3) โดยไมมีความผิด เวนแตออก

เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตองคําพพิากษาใหลมละลาย ถามีอายกุารเปนสมาชกิไมถึง 10 ป ใหหมด

สภาพการเปนสมาชิก ในกรณีที่มีอายุการเปนสมาชิกครบ 10 ปข้ึนไป ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ให

ถือวาคงเปนสมาชิกอยู   สมาชิกเชนวานัน้   อาจไดรับเงนิกูจากสหกรณไดตามระเบียบวาดวยเงินกูของ

สหกรณที่ใชบงัคับอยูในปจจุบัน 
 
แกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2548 วนัเสารที่ 29 มกราคม 2548 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 

ขอ 53.  คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย 
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ประธานกรรมการหนึ่งคน   และกรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน   ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกที่ไดรับการ

สรรหา 

การสรรหาผูที่จะเปนกรรมการดําเนินการสหกรณใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของ 

สหกรณ ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

ใหกรรมการดําเนินการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามความในวรรคกอนนั้นเลือกตั้งในระหวางกันเองเปนรอง 

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เหรัญญิกคนหนึ่ง ผูชวยเหรัญญิกคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ

คนหนึ่ง และผูชวยเลขานุการคนหนึ่ง นอกจากนั้นเปนกรรมการ  

 
แกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2550 วนัเสารที่ 27 มกราคม 2550 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2550 
และแกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2553 วันเสารที่ 23 มกราคม 2553 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553 
 

หมวดที่ 5/1 
สมาชกิสมทบ 

 ขอ  47/1   สมาชิกสมทบ  สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขา

เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

 ขอ  47/2   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   

1.  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(1) คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแลว 

(2) ลูกจางหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

(3) เคยเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) (2) และ (3)  ตองมีคุณสมบัติเพิม่เติม ดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนผูมีความประพฤติและลักษณะนิสัยดี 
(3) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ  47/3  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ   ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัคร 



 31 

ดวยตนเองตามแบบที่สหกรณกําหนด  โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ ไมนอยกวา  2 คนรับรอง  เมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 47/2  

ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ให รับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามขอ 47/4 และ 47/5 เมื่อสมาชิกสมทบ

ไดปฏิบัติตามขอกําหนดแลว จึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 ขอ  47/4   คาธรรมเนียมแรกเขา ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใน

วันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกสมทบคนละ 100 บาท ถาลาออกจากสมาชิกสมทบแลวจะสมัครใหมอีกไมได   

คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

 ขอ  47/5   การถือหุน   สมาชิกสมทบตองถือหุนครั้งแรก 200 บาท และเพิ่มหุนเปนครั้งคราวได 

โดยไมตองสงหุนรายเดือน และมีหุนรวมกันไดไมเกินสองแสนบาท 

 ขอ  47/6   สิทธิของสมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบ ตาม ขอ 47/2.1 (1) (2) และ (3) ไมมีสิทธิและอาจไดสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) ไมมีสิทธิ ในการนับช่ือเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ การออกเสียงใน
เร่ืองตางๆ หรือเปนกรรมการดําเนินการ 

(2) ไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากสหกรณที่ใหแกสมาชิก เวนแตจะมีการ

กําหนดไวเปนอยางอื่น 

(3) มีสิทธิฝากเงินไดทุกประเภท ประเภทละ 1 บัญชี 

(4) มีสิทธิไดรับเงินกูจากสหกรณ แตไมเกินรอยละ 80 ของมูลคาหุนและหรือเงินฝาก

ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในเวลานั้น  

ขอ  47/7   การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

(2) ตาย 

(3) ลาออกจากสหกรณ 
(4) วิกลจริต 

(5) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
ขอ  47/8   การลาออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความ 

จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนนิการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา

เปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
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 ขอ 47/9  การใหออกจากสหกรณ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ไมลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไมชําระคาธรรมเนยีมแรกเขา หรือไมถือ

หุนครั้งแรกตามขอ 47/5 

(2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 

(3) คางสงเงนิงวดชําระหนี้ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ยติดตอกนัเปนเวลาถึงสองเดือน  หรือ

ผิดนัดการสงเงินงวดชาํระหนี้ดังวานั้นถงึสามคราว  สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ  

(4) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ

จะกอความผกูพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกู 

(5) จงใจฝาฝนขอบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ  หรือประพฤตกิารใดๆ  อัน

เปนเหตุใหเหน็วาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอ

สหกรณ ไมวาโดยประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณา  ปรากฏวาสมาชกิมีเหตุใดๆ   ดังกลาวขางตนนี ้  

และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนนิการที่อยูใน

ที่ประชุม  กเ็ปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ  47/10   การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน 

เร่ือง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ขอ  47/11   การต้ังผูรับประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 

เพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น  มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือตั้งผูรับ

โอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 

 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็

ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนตองนําเอกสารหลักฐานตางๆ ที่

แสดงตนและการตายของสมาชิกสมทบนั้นใหสหกรณทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงิน

ปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแก

ผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว สหกรณจะมอบใหแกผูจัดการมรดกที่ไดนําหลักฐานตามคําสั่ง

ศาลมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 47/12 วรรคแรกและขอ 

47/13 

 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนด

หนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตาย ไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ
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ดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผู

มีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบ

ไดจัดทําใหสหกรณถือไวมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไป

สมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 ขอ  47/12   การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชกิ

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (2) (3) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุน เงินปนผลและ

เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอน คาหุนของสมาชิกสมทบซี่งออกเพราะ

เหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมี

สิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ย

คืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงิน

เฉล่ียคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะ

เลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (5)  สหกรณจะจายคาหุน เงิน

รับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม

กฎหมายลมละลาย 

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 47/7 (1) (6) นั้น สหกรณจะจายคา

หุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจาย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายใน

เวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญได

พิจาณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของ

สหกรณ 

 ขอ  47/13   การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวน

เงินของสมาชิกสมทบตามขอ 47/12 นั้น สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ

สหกรณออกกอน 

 ขอ  47/14   การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก

จากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 
แกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2553 วนัเสารที่ 23 มกราคม 2553 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553 

ขอ  9.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือช่ือเพื่อใหมีผลผูกพันสหกรณ เวนแตจะ

กําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี ้ใหปฏิบัติดังนี ้
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(1) หนงัสือกูยมืซึง่สหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบกิหรือรับเงินกู การจาํนองซึ่ง

สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงนิฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะตองลง

ลายมือช่ือไมนอยกวาสองคน จากกรรมการผูไดรับมอบหมาย และหรือผูจัดการ และ

หรือผูที่คณะกรรมการดําเนนิการมอบหมาย  

(2) การรับฝากเงนิ ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากทีก่ลาวไวใน (1) ขางบนนี้

จะตองลงลายมือช่ือของกรรมการผูไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือผูไดรับ

มอบหมายคนใดคนหนึง่ 

อนึ่ง ในหนงัสอืกูยืมซึง่สหกรณเปนผูกูยืม ใบส่ังจายเงนิ ใบรับเงิน ตั๋วสญัญาใชเงนิและตราสาร

การเงนิของสหกรณนัน้ ตองประทับตราของสหกรณเปนสําคัญดวยทกุราย 
 
แกไขในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2554 วนัเสารที่ 29 มกราคม 2554 
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม ต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2554 

ขอ 23.  การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํป  

ฯ ล ฯ 

(1) เปนเงนิปนผลตามหุนใหแกสมาชิก  ในอตัราไมเกินอัตราที่กาํหนดในกฎกระทรวงแหง

คาหุนที่ชาํระแลวของสมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา    

ฯ ล ฯ 

ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหคาํนวณเงินปนผลเปนรายวันตัง้แตวันที่สมาชิก  

ชําระตอสหกรณ หากสมาชกิสงชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกสนอกเวลาทาํการหรือในวนัหยุดทาํ

การ สหกรณจะคํานวณเงนิปนผลในวันทาํการถัดไปหรือวันวนัแรกของการเปดทําการ 
 

ขอ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมคีุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
(2) เปนผูบรรลุนิตภิาวะ 

(3) เปนขาราชการ ลูกจางประจาํ หรือพนกังาน หรือเจาหนาทีท่ี่เรียกชื่อเปนอยางอืน่   สังกัด

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวทิยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลยัทักษิณ มหาวทิยาลยัพะเยา หรือผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ 

หรือลูกจางประจําของสหกรณออมทรัพย 

(4) เปนผูมีความประพฤติและลักษณะนิสัยดี 
(5) มิไดเปนสมาชกิในสหกรณออมทรัพยอ่ืน ซึง่มีวัตถปุระสงคในการใหกูยมืเงนิ 
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