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ตราครุฑ 

 
 
 

       เลขทะเบียนสหกรณท์ี่ 89/11285  
          เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ 1020000525630 

 
 อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542   นายทะเบียนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบียน 
ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั พ.ศ.2563 ไวแ้ลว้ 
ตัง้แต่วนัที่ ..27 มีนาคม 2563 .............................................................................................................. 
(ใชแ้ทนขอ้บงัคบัฉบบัเดิม เลขทะเบียนขอ้บงัคบัที่ อ.009443) 
 

 
 
 
 

สวุิช นอ้ยอ่ิม 
(นายสวุิช   นอ้ยอ่ิม) 

ผูอ้  านวยการส านกังานสง่เสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2 
รองนายทะเบียนสหกรณ ์ปฎิบติัการแทน 

นายทะเบียนสหกรณ ์
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ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
พ.ศ. 2563 
--------------- 

 
 ที่ประชมุใหญ่ของสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั เมื่อวนัที่ 25 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563   ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัโดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณเ์สีย
ทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันีแ้ทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไ์ดร้บัจดทะเบียนแลว้ มีความดงันี ้
 ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า “ขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั พ.ศ. 2563” 
 ขอ้บงัคบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่นายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียน    

ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัสหกรณท์ี่มีอยู่ก่อนขอ้บงัคบัสหกรณฉ์บบัที่ใชบ้งัคบั นบัแต่วนัที่ขอ้บงัคบัฉบบันี ้
มีผลบงัคบัใช ้
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ข้อบังคับ 
สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

พ.ศ. 2563 
--------------- 
หมวด 1 

ชื่อ ประเภท และทีต่ั้งส านักงาน 
ขอ้ 1. ชื่อ ประเภท และทีต่ั้งส านักงาน  

ชื่อ           สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั 
              ชื่อย่อ       สอ. มศว 
              ชื่อภาษาองักฤษ SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT  
                              CO-OPERATIVE LIMITED 
              ชื่อย่อ         SWUTCC 
              ประเภท     สหกรณอ์อมทรพัย ์
              ที่ตัง้ส  านกังาน   ส านกังานกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
                                     เลขที่ 114   สขุมุวิท 23 ซอยประสานมิตร   

                                     แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
               ส านกังานสาขา มหาวิทยาลยับรูพา   จงัหวดัชลบรุี 
                                                  มหาวทิยาลยันเรศวร   จงัหวดัพิษณโุลก 
                                      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
                                       มหาวิทยาลยัทกัษิณ   จงัหวดัสงขลา 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
    มหาวิทยาลยัพะเยา   จงัหวดัพะเยา 

สหกรณอ์าจจดัตัง้ส  านกังานสาขาเพิ่มได ้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์  กรมสง่เสรมิสหกรณ ์   และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ  และใหด้ าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
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ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณม์ีรูปลกัษณ ์ดงันี ้

    

 
 
 

ตราวงกลม เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 3.4 เซนติเมตร 
มีรูปมมุโคง้ทึบลอ้มรอบแปดโคง้ 
วงกลมถดัมาเป็นชื่อของ สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั โคง้ตามวงกลม  
ดา้นลา่งมีรูปสองมือประคอง 
พืน้ที่กึ่งกลางของวงกลม เป็นรูปตาราง มีเสน้ทึบสองเสน้ตดักนัเป็นมมุฉาก และมีกราฟหนึ่งเสน้โคง้ตดัขึน้ 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

ขอ้ 2.  วัตถุประสงค ์  สหกรณน์ีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
รว่มกนัด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชนด์ว้ยกนั ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) สง่เสรมิการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 
(2) สง่เสรมิใหส้มาชิกออมทรพัย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนั

มั่นคง และไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 
(3) จดัหาทนุและบรกิารสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(4) รว่มมือกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ ์และสหกรณ ์   

อ่ืน  เพื่อสง่เสรมิและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(5) ด าเนินกิจการอย่างอ่ืน บรรดาที่เก่ียวกบัหรือเนื่องในการจดัใหส้  าเรจ็ ตามวตัถุประสงค์

ของสหกรณ ์
(6) สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชมุชน 

ขอ้ 3.  อ านาจกระท าการ   เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องสหกรณ ์ใหส้หกรณม์ีอ  านาจกระท าการ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) รบัฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอ่ื์น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
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(2) จดัหาทนุเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
(4) ใหส้หกรณอ่ื์นกูย้ืมเงิน 
(5) ซือ้หุน้ของธนาคารซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซือ้หุน้ของชมุนมุสหกรณ ์
(7) ซือ้หุน้ของสถาบนัซึ่งประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวก หรือสง่เสรมิความเจรญิแก่ 

กิจการของสหกรณ ์
(8) ซือ้หลกัทรพัยร์ฐับาลหรือรฐัวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสารการเงิน 

(10) ฝากหรอืลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ ์
            แห่งชาติก าหนด 

(11) ด าเนินการใหกู้ย้ืมเพื่อการเคหะ 
(12) ใหส้วสัดิการและการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั 
(13) ใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรบัความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของตา่งประเทศ หรือ 

บคุคลอ่ืนใด 
(15) กระท าการต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์เพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

วตัถุประสงคท์ี่กลา่วขา้งตน้ รวมถึงซือ้ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรพัยส์ิทธิครอบครอง กู ้ยืม เช่า
หรือใหเ้ช่า เช่าซือ้หรือใหเ้ช่าซือ้ โอนหรือรบัโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือ
จ าหน่าย จ านองหรือรบัจ านอง จ าน าหรือรบัจ าน า ดว้ยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรพัยส์ินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก 

 
หมวด 3 
ทุน 

ขอ้ 4.  ทุน   สหกรณอ์าจหาทนุเพื่อด าเนินงานตามวตัถปุระสงค ์ดงัต่อไปนี ้
(1) ออกหุน้ 
(2) รบัฝากเงินจากสมาชิก 
(3) กูย้ืมเงินและรบัเงินจากการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน และตราสารการเงิน 
(4) สะสมทนุส ารองและทนุอ่ืน ๆ  
(5) รบัเงินอดุหนนุหรือทรพัยส์ินที่มีผูย้กให ้
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หุ้น 
ขอ้ 5.  การออกหุ้น   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนหุน้ มีมลูค่าหุน้ละสิบบาท ผูเ้ป็น

สมาชิกเท่านัน้จึงจะถือหุน้ในสหกรณไ์ด ้
ขอ้ 6.  การถือหุ้น   สมาชิกทกุคนตอ้งสง่เงินค่าหุน้เป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิก

ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจาก

หน่วยงานเจา้สงักดั และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทาง
ราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน ในอตัราที่สงูกว่าอตัราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของ สหกรณ ์  
หรือจะขอซือ้หุน้เพิ่มขึน้อีกเมื่อใดก็ย่อมท าได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
             อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ในสหกรณเ์กินกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทัง้หมดไม่ได ้

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง สหกรณม์ีสิทธิน าเงินตามมลูค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยู่มาหกักลบ
ลบหนีท้ี่สมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหนีแ้ก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ีฐานะเป็นเจา้หนีบ้รุิมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุน้นัน้ 
     ขอ้ 7.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การสง่เงินค่าหุน้รายเดือนนัน้ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนัน้ ๆ ทกุเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก 
นัน้ตกอยู่ในพฤติการณอ์นัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สจุรติ
ของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนัน้มิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้ 

ขอ้ 8.  การงดช าระค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกที่ไดช้  าระค่าหุน้รายเดือน ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ย
ยี่สิบเดือนแลว้ และไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนั หรือมีหนีส้ินต่อสหกรณไ์ม่เกิน 
รอ้ยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ที่สะสมอยู่ จะงดช าระค่าหุน้รายเดือนหรือลดจ านวนการช าระค่าหุน้รายเดือน 
ลงก็ได ้  โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณจ์ะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกถือ ใหส้มาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
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หมวด 4 

การด าเนินงาน 
 ขอ้ 10.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ์  การลงลายมือชื่อเพื่อใหม้ีผลผกูพนัสหกรณ ์เวน้แต่จะ
ก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี ้ใหป้ฏิบติัดงันี ้

(1) หนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม ตลอดจนการเบิกหรือรบัเงินกู ้การจ านองซึ่งสหกรณเ์ป็นผู้
จ  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตอ้งลงลายมือชื่อไม่นอ้ยกว่าสองคน 
จากกรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย และหรือผูจ้ดัการ และหรือผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  

(2) การรบัฝากเงิน ใบรบัเงินและเอกสารทัง้ปวง นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนีจ้ะตอ้งลงลายมือ
ชื่อของกรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายคนใดคนหนึ่ง 
อนึ่ง ในหนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรบัเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสาร

การเงินของสหกรณน์ัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณเ์ป็นส าคญัดว้ยทุกราย 
 

การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน 
     ขอ้ 11.  วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกัน   ที่ประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนั
ส าหรบัปีหนึ่งๆ   ไวต้ามที่จ  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน   วงเงินซึ่งก าหนดดงัว่านีต้อ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
             ถา้ที่ประชมุใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณย์งัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ
การค า้ประกนั ส าหรบัปีใดก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัส าหรบัปีก่อนไปพลาง 
     ขอ้ 12.  การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน   สหกรณอ์าจกูย้ืมเงิน หรือออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรบัใชเ้ป็นทนุด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร ทัง้นี ้จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัประจ าปีตามขอ้ 11 

 
การรับฝากเงนิ 

     ขอ้ 13.  การรับฝากเงนิ   สหกรณอ์าจรบัฝากเงินประเภทออมทรพัย ์หรือฝากประจ า จากสมาชิก
ไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝาก และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ว่าดว้ยเงินฝากออม
ทรพัยห์รือเงินฝากประจ านัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์ที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ ์

ใหส้หกรณด์ ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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การให้เงินกู้ 

     ขอ้ 14.  การให้เงินกู้   เงินกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ ์
(2) สหกรณอ่ื์น 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยั ใหเ้งินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบันีแ้ละตามระเบียบของสหกรณ ์
            ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้หลกัประกนัส าหรบัเงินกู ้ล  าดบั
แห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกู ้และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
             การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ่ื์นนัน้   คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อ สหกรณม์ี
เงินทนุเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ ตามระเบียบของสหกรณท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ ์
             สมาชิก หรือสหกรณอ่ื์น  ซึ่งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณน์ี ้ตอ้งเสนอค าขอกูเ้งิน ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้ 
     ขอ้ 15.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้   เงินกูซ้ึ่งใหแ้ก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ
เพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชนต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
             ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความ 
มุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
     ขอ้ 16.  ประเภทและจ ากัดแห่งเงนิกู้   สหกรณอ์าจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้าม ประเภทและจ ากดั
ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตฉุุกเฉินหรือเหตอุนัจ าเป็นรีบด่วน  และมีความ
ประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตนุัน้ไดต้ามระเบียบของ 
สหกรณ ์

(2) เงินกูส้ามญั ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรบัใชจ้่าย เพื่อการอนัจ าเป็น 
หรือมีประโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามัญแกส่มาชิก
นัน้ ไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์

(3) เงินกูพ้ิเศษ เมื่อสหกรณม์ีฐานะการเงินพอที่จะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะความ
มั่นคง คณุภาพชีวิต  หรือสง่เสรมิการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเงินเกินกว่า
จ ากดัที่สมาชิกนัน้อาจกูเ้งินสามญัตามที่กล่าวใน (2) ขา้งบนนีไ้ด ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์
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     ขอ้ 17.  ให้สหกรณเ์รียกดอกเบีย้เงนิกู้ในอัตราดังต่อไปนี ้

(1) เงินกูท้กุประเภทที่ใหแ้ก่สมาชิกใหก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกูซ้ึ่งใหแ้ก่สหกรณอ่ื์น  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

     ขอ้ 18.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 
ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูทุ้กราย  มีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ   เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดย
สิน้เชิงพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง และผู้กูม้ิได้

จดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ 

ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  
             ในกรณีที่ผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามที่กลา่วในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระ
หนีน้ัน้โดยสิน้เชิงได ้เมื่อผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้  า้ประกนัช าระเป็น
งวดรายเดือนจนครบจ านวน ตามที่ผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้ว้ต่อสหกรณก์็ได ้
     ขอ้ 19.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน   ผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนั ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอ โอนหรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 33 (3)   จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือ และจดัการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสียก่อน เวน้แต่กรณีที่ยงัคงเป็นสมาชิก   
อยู่ตามขอ้ 45 

 
การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ ์

     ขอ้ 20.  การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ ์  เงินของสหกรณน์ัน้ สหกรณอ์าจฝากหรือลงทนุได ้
ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์และตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติก าหนด   
ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์  โดยใหค้ านึงถึงความมั่นคงและประโยชนส์งูสดุที่สหกรณห์รือสมาชิก 
จะไดร้บั 
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การเงนิและการบัญชีของสหกรณ ์
     ขอ้ 21.  การบัญชีของสหกรณ ์  ใหส้หกรณจ์ดัใหม้ีการท าบญัชีตามแบบและรายการที่ 
นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส  านกังานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
 ใหบ้นัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณใ์นวนัที่เกิดเหตนุัน้ ส าหรบัเหตอ่ืุนที่ 
ไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที่มีเหตอุนัจะตอ้งบนัทึก
รายการนัน้และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณโ์ดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณจ์ดัท างบการเงินอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ ์ซึ่งตอ้งมีรายการแสดง สินทรพัย ์หนีส้ิน และทนุของสหกรณ ์กบัทัง้บญัชีก าไรขาดทนุตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณใ์หส้ิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี 
     ขอ้ 22.  การท างบการเงนิเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ   เมื่อสิน้ปีทางบญัชีทกุปี ใหส้หกรณ์
จดัท างบการเงิน รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ ดงัที่เป็นอยู่ในวนัสิน้ปีทางบญัชีนัน้ ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนดเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ 
     ขอ้ 23.  การเสนองบการเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน 
ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ต่อที่ประชมุใหญ่ เพื่อพิจารณาอนมุติัภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนั
นบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชี 

การเสนองบการเงิน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณต่์อที่ประชมุใหญ่ดว้ย 
          ใหส้หกรณส์ง่ส าเนางบการเงินที่เสนอต่อที่ประชมุใหญ่นัน้ไปยงัสมาชิกทกุคน  และใหเ้ปิดเผยไว ้ณ 
ส านกังานของสหกรณก์่อนวนัประชมุใหญ่ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 
          ใหส้หกรณส์ง่ส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณก์บังบการเงิน ไปยงั 
นายทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชมุใหญ่ 

อนึ่ง  ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ ์กบังบการเงินไวท้ี่
ส  านกังานของสหกรณเ์พื่อใหส้มาชิกขอตรวจดไูด ้
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
     ขอ้ 24.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิน้ปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปแลว้   ปรากฏว่าสหกรณม์ีก าไรสทุธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ   และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
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             ก าไรสทุธิประจ าปีที่เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้   ที่ประชุมใหญ่อาจจะจดัสรร
ได ้ดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิก  ในอตัราไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแห่ง   
ค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา    

อนึ่ง  ถา้สหกรณถ์อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงิน    
ปันผลส าหรบัปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ที่จ่ายส าหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไม่เกินอตัรา
ดงักลา่วมาแลว้ 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหค้  านวณเงินปันผลเป็นรายวนัตัง้แต่วนัที่ 
สมาชิก ช าระต่อสหกรณ ์หากสมาชิกสง่ช าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์นอกเวลาท าการ
หรือในวนัหยุดท าการ สหกรณจ์ะค านวณเงินปันผลในวนัท าการถดัไปหรือวนัวนัแรกของ
การเปิดท าการ 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามสว่นจ านวนรวมแห่งดอกเบีย้เงินกู ้ซึ่งสมาชิกนัน้ ไดส้ง่
แก่สหกรณใ์นระหว่างปี   แต่สมาชิกที่ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือ
ดอกเบีย้ในปีใด มิใหไ้ดร้บัเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีนัน้ 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการ ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที่อ่ืน และลกูจา้งของสหกรณ ์ไม่เกินรอ้ยละ
สิบของก าไรสทุธิ 

(4) เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทนุเรือนหุน้ของสหกรณต์ามที่
มีอยู่ในวนัสิน้ปีนัน้ จนกว่าจะมีจ านวนถึงรอ้ยละแปดแห่งทนุเรือนหุน้ดงักล่าว ทุนรกัษา
ระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนไดโ้ดยมติแห่งที่ประชมุใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้
ตาม (1) 

(5) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์ม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ  ทนุสาธารณประโยชนน์ี ้ให ้
สหกรณส์ะสมไวส้  าหรบัใชจ้่ายเพื่อการศกึษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศกึษาอบรมทาง 
สหกรณ ์หรือสาธารณประโยชน ์หรือการกุศลตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์ 

(6) เป็นทนุเพื่อจดัตัง้ส  านกังานหรือกองทนุต่าง ๆ  เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่สหกรณ ์  
ไม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ 

(7) ก าไรสทุธิสว่นที่เหลืออยู่ (ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
 

ทุนส ารอง 
ขอ้ 25.  ทีม่าแห่งทุนส ารอง   นอกจากจดัสรรก าไรสทุธิตามขอ้ 24 แลว้ บรรดาเงินอดุหนนุหรือ

ทรพัยส์ินที่มีผูย้กใหแ้ก่สหกรณ ์ถา้ผูย้กใหม้ิไดร้ะบวุ่าใหใ้ชเ้พื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ใหส้มทบเป็นทุนส ารอง
ทัง้สิน้ 
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อนึ่ง  จ านวนเงินซึ่งสหกรณพ์งึจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกรอ้งจนพน้ก าหนดอายุความ 
ก็ใหส้มทบจ านวนเงินนัน้เป็นทนุส ารอง 
             ก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชมุใหญ่ จดัสรร
ตาม ขอ้ 24 หากที่ประชมุใหญ่พิจารณาแลว้   เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลง 
ก็ดี ยอดเงินจ านวนดงักลา่ว ใหส้มทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
     ขอ้ 26.  สภาพแห่งทุนส ารอง   ทนุส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยสว่นรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ได ้  หรือจะเรียกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหนึ่งก็ไม่ได ้  ทนุส ารองนีจ้ะถอนไดก้็แต่เพื่อชดเชยการขาดทนุอนั
หากบงัเกิดขึน้เท่านัน้ 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ 
     ขอ้ 27.  ทะเบียน และบัญชี   ใหส้หกรณม์ีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสมดุรายงานการประชมุและบญัชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนดและตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหม้ีขึน้  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณแ์จง้การเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
             สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ ์ในระหว่างเวลา
ท างาน  แต่จะดบูญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ นอกจาก
จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้ และไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดัการก่อน 
     ขอ้ 28.  กฎหมายและข้อบังคับ   ใหส้หกรณจ์ดัใหม้ีพระราชบญัญัติสหกรณ ์และกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสหกรณ ์  ซึ่งคงใชอ้ยู่ กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณน์ีไ้ว ้   
ณ ส านกังานของสหกรณ ์สมาชิกและผูส้นใจอาจขอตรวจดไูด ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
     ขอ้ 29.  การตรวจสอบบัญชี   บญัชีของสหกรณน์ัน้ ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
โดยผูส้อบบญัชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตัง้ 
     ขอ้ 30.  การตรวจตราควบคุม   นายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียนสหกรณ ์  ผูต้รวจการ 
สหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ 
เจา้หนา้ที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ ์มาชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์หรือใหส้ง่เอกสาร
เก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือรายงานการประชมุได ้ทัง้อาจเรียกและเขา้รว่มประชมุใหญ่ หรือประชมุ
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คณะกรรมการด าเนินการ หรือประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมดุบญัชี ทะเบียน 
เอกสาร และใบส าคญัต่าง ๆ ของสหกรณไ์ด ้
             ทัง้นี ้ ใหผู้ซ้ึ่งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรก อ านวยความสะดวกและชีแ้จงขอ้ความในเรื่อง
เก่ียวกบักิจการของสหกรณใ์หท้ราบตามความประสงค ์
     ขอ้ 31.  การส่งรายการหรือรายงาน   ใหส้หกรณส์ง่รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ 
สหกรณ ์ต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ก าหนด 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

     ขอ้ 32.  สมาชิก   สมาชิกสหกรณน์ีคื้อ 
(1) ผูล้งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ ์และผูท้ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบญัชีรายชื่อผูซ้ึ่งจะเป็น

สมาชิกของสหกรณแ์ละไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั ที่ไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้

ช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 
ขอ้ 33.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ 
(3) เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรือพนกังาน หรือเจา้หนา้ที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน   สงักดั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยันเรศวร   มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัพะเยา หรือผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
หรือลกูจา้งประจ าของสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั 

(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและลกัษณะนิสยัดี 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น ซึ่งมีวตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 

     ขอ้ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 รวมทัง้สมาชิก สหกรณ์
ออมทรพัยอ่ื์นซึ่งประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 38 ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ ์ตามแบบที่ก าหนดไว ้
โดยตอ้งมีสมาชิก 2 คน เป็นผูร้บัรอง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้มคัรมีคณุสมบติัถกูตอ้ง 
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33   ทัง้เห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรื่องการรบั
สมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 
             ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้มคัรรอ้งขอ  
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ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่เพื่อวินิจฉยัชีข้าด  มติแห่งที่ประชมุใหญ่ใหร้บัเขา้
เป็นสมาชิกในกรณีดงัว่านี ้ ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชมุ 
     ขอ้ 35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่
สหกรณค์นละหนึ่งรอ้ยบาท และคนละสองรอ้ยบาทส าหรบัสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น   
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรียกคืนไม่ได ้
     ขอ้ 36.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้   และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณใ์หเ้สรจ็ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   เมื่อไดป้ฏิบติัดงันีแ้ลว้จึงจะถือว่าไดส้ิทธิในฐานะสมาชิก 
             สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณท์กุประการ 
     ขอ้  37.  สมาชิกย้ายสังกัด   สมาชิกที่ยา้ย หรือโอนไปรบัราชการในสงักดัอ่ืน และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัย ์ซึ่งตัง้ขึน้ในสงักดันัน้  หากสหกรณน์ัน้มีขอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็น
สมาชิกได ้และคณะกรรมการด าเนินการไดม้ีมติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนัน้มีความประสงคจ์ะ
ใหโ้อนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ี่ตนมีอยู่ในสหกรณน์ีไ้ปยงัสหกรณท์ี่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่   สหกรณก์็จะ
จดัการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู ้ และเงินฝาก (ถา้มี)   ที่สมาชิกนัน้มีอยู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวิธีการท่ีไดก้ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ ์

ขอ้ 38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณอ์ื่น   สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น ซึ่งยา้ยหรือโอนมารบั
ราชการในสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยับูรพา  มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  มหาวิทยาลยัพะเยา หรือสว่นราชการของมหาวิทยาลยัดงักลา่ว
ขา้งตน้ ซึ่งไดร้บัการยกฐานะเป็นสว่นราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นดว้ย  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ก็ใหย้ื่นใบสมคัรถงึสหกรณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34   และจะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 36   ตัง้แต่
วนัที่ไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  กบัไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และสหกรณท์ี่ตนเป็นสมาชิกอยู่
เดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณน์ีแ้ลว้ 
             การรบัโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหนีส้ินที่มีอยู่ในสหกรณเ์ดิมนัน้  ใหเ้ป็นไป 
ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
     ขอ้ 39.  การเปล่ียนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และทีอ่ยู่ของสมาชิก   
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกลุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู่   ตอ้งแจง้ให้
สหกรณท์ราบภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
     ขอ้ 40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์  สมาชิกอาจท าเป็นหนงัสือตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน   
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชนซ์ึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณถื์อไวก้็ได ้หนงัสือ 
ตัง้ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านี ้ตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบบั 
             ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้ าไวแ้ลว้ ก็ตอ้งท า
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้
             เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงินรบัฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบีย้ บรรดาที่
สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ัง้ไว ้หรือถา้มิไดต้ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ า
หลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าว
นัน้  ทัง้นี ้ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 46 วรรคแรก และขอ้ 47 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
     ขอ้ 41.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) วิกลจรติ 
(4) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ถกูออกจากราชการ   หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3)  โดยมีความผิด 
(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

     ขอ้ 42.  การลาออกจากสหกรณ ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  า้
ประกนั อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการ ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั และอนญุาตแลว้ จึงให้ 
ถือว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
             คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการด าเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ใหถื้อว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 
     ขอ้ 43.  การให้ออกจากสหกรณ ์  สมาชิกอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างใดอย่าง
หนึ่ง   ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้ครัง้แรก
ตามขอ้ 36 
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(2) ขาดสง่เงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั  หรือขาดสง่รวมถึงหกงวด  ทัง้นี ้ โดยมิไดร้บั
อนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรบัเงินกู ้ ที่เกิดบกพรอ่งใหคื้นดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) คา้งสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั

การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราว  ส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  
(6) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ

ความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  า้ประกนั หรือเมื่อมีความผกูพนัในหนีส้ิน
ต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ ์ หรือประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุ
ใหเ้ห็นวา่ไม่ซื่อสตัยส์จุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตใุด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้นี ้  
และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่อยู่ใน
ที่ประชมุ  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ ์
             สมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์ มีสิทธิยื่นอทุธรณต่์อที่ประชมุใหญ่ โดยใหย้ื่นอทุธรณต่์อ
คณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ทราบมติการใหอ้อก ค าวินิจฉัยของที่ประชมุใหญ่ 
ใหเ้ป็นสิน้สดุ 
     ขอ้ 44.  การถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่   ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก   แลว้เสนอเรื่องสมาชิกออกใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 

ขอ้ 45.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด   
สมาชิกที่โอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดยไม่มีความผิด เวน้แต่ออก
เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย ถา้มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ใหห้มด
สภาพการเป็นสมาชิก ในกรณีที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 10 ปีขึน้ไป ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณด์ว้ย ก็ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่   สมาชิกเช่นว่านั้น   อาจไดร้บัเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบว่าดว้ยเงินกูข้อง
สหกรณท์ี่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจบุนั 
     ขอ้ 46.  การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกทีข่าดจากสมาชกิภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตตุาม ขอ้ 41(1), (2), (3), (5), (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนคา้งจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ ์คืนใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ ผูม้ีสิทธิไดร้บั
จะเรียกใหส้หกรณจ์า่ยคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ หรือจะเรียกใหจ้่าย
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คืนหลงัจากวนัสิน้ปีที่ออก    โดยไดร้บัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย   ในเมื่อที่ประชมุ
ใหญ่ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดส้ดุแต่จะเลือก   สว่นเงินฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายคืนใหต้ามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรบัฝากเงินในขอ้บงัคบันีแ้ละในระเบียบของสหกรณ์ 
             ถา้ในปีใด  จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่งทนุเรือน
หุน้ของสหกรณ ์ ตามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีทางบญัชีนัน้   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืน
ค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่    แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากตนไดโ้อน หรือยา้ย หรือออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดย
ไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
             ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 41(4) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงินรบัฝาก เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทนุสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก
ที่พน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก โดยน าทนุเรือนหุน้ทัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลือและหนีส้ินทั้งสิน้ แลว้น ามา
เฉลี่ยโดยใชจ้ านวนหุน้ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 
 เมื่อสหกรณม์ีการค านวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณต์อ้งค านวณ
มลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจบุนัทุกปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าต่อหุน้ที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้ 5 จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทนุสะสม 
 
     ขอ้ 47.  การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ดงักลา่ว ในขอ้ 46 นัน้ สหกรณม์ีอ  านาจหกัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณอ์อกก่อน 
 

ความรับผิดเพ่ือหนีสิ้นของสหกรณ ์
     ขอ้ 48.  ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกตอ้งรบัผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณจ์ ากดัเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ที่ยงัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 49.  สมาชิกสมทบ   สหกรณอ์าจรบัสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณเ์ป็นการประจ า 
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ขอ้ 50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   
50.1  สมาชิกสมทบตอ้งมีคณุสมบติัขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้

(1) คู่สมรส หรือบตุรของสมาชิกที่บรรลนุิติภาวะแลว้ 
(2) ลกูจา้งหรือพนกังานชั่วคราว สงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั

บรูพา มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัทกัษิณ และ
มหาวิทยาลยัพะเยา 

50.2  สมาชิกสมทบตาม 50.1 (1) และ (2) ตอ้งมีคณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นผูม้ีความประพฤติและลกัษณะนิสยัดี 
(3) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 

ขอ้ 51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผูป้ระสงคส์มัครเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมัคร
ดว้ยตนเองตามแบบที่สหกรณก์ าหนด โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณน์ีไ้ม่นอ้ยกว่าสองคนรบัรอง  
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้มคัรมีคณุสมบติัถกูตอ้งตามที่ก าหนด 
ในขอ้ 50 ทัง้เห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ให ้รบัเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัใหผู้ส้มคัรไดล้งลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามขอ้ 52 และ 53 เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดแลว้ จึงจะถือว่าไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ขอ้ 52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใน
วนัที่ยื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกสมทบคนละ 100 บาท ถา้ลาออกจากสมาชิกสมทบแลว้จะสมคัรใหม่อีกไม่ได ้  
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ ์จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ 

 ขอ้ 53.  การถือหุ้น   สมาชิกสมทบตอ้งถือหุน้ครัง้แรก 200 บาท และเพิ่มหุน้เป็นครัง้คราวได ้โดย
ไม่ตอ้งสง่หุน้รายเดือน และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่เกินสองแสนบาท    

ขอ้ 54.  สิทธิและหน้าทีข่องสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบ ตาม ขอ้ 50.1 ไม่มีสิทธิและอาจไดส้ิทธิในเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่มีสิทธิ ในการนับชื่อเขา้เป็นองคป์ระชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ หรือ
เป็นกรรมการด าเนินการ 

(2) ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ที่ให้แก่สมาชิก เว้นแต่จะมีการ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(3) มีสิทธิฝากเงินไดท้กุประเภท ประเภทละ 1 บญัชี 
(4) มีสิทธิไดร้บัเงินกูจ้ากสหกรณ ์แต่ไม่เกินรอ้ยละ 80 ของมลูค่าหุน้และหรือเงินฝาก

ที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในเวลานัน้  
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หนา้ที่ของสมาชิกสมทบ   มีดงันี ้
(1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์
(2) เขา้รว่มประชมุทกุครัง้ที่สหกรณน์ดัหมาย 
(3) สง่เสรมิสนบัสนนุกิจการของสหกรณ ์เพื่อใหส้หกรณเ์ป็นองคก์ารที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดแูลกิจการของสหกรณ ์  
(5) รว่มมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์พฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรือง 

และมั่นคง 
ขอ้ 55.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

ดงัต่อไปนี ้
(1) ขาดคณุสมบติัของสมาชิกสมทบ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกจากสหกรณ ์
(4) วิกลจรติ 
(5) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

ขอ้ 56.  การลาออกจากสหกรณ ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไ์ด ้โดยแสดงความ 
จ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น
ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนญุาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
 ขอ้ 57.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้ครัง้
แรกตามขอ้ 53 

(2) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(3) คา้งสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั

การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราว  ส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  
(4) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ

ความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้
(5) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ ์ หรือประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุ

ใหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยส์จุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษห์รือท าใหเ้สื่อมเสียต่อสหกรณ ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 
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เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตใุด ๆ   ดงักลา่วขา้งตน้
นี ้  และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่
อยู่ในที่ประชมุ  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 58.  การเปล่ียนแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอ่ยู่   สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง   
ในเรื่อง ชื่อ สญัชาติ และที่อยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ้ 59.  การตั้งผู้รับประโยชน์   สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชนซ์ึ่งตนมีอยู่ในสหกรณใ์นเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้หนงัสือตัง้ผูร้บั
โอนประโยชนด์งัว่านีต้อ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้ าไวแ้ลว้  
ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ผูร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนตอ้งน าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่
แสดงตนและการตายของสมาชิกสมทบนัน้ใหส้หกรณท์ราบ และสหกรณจ์ะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรบัฝาก เงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนห์รือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณใ์หแ้ก่
ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ั้งไว ้หรือถ้ามิไดต้ั้งไว ้สหกรณ์จะมอบใหแ้ก่ผูจ้ัดการมรดกที่ไดน้ าหลักฐานตาม
ค าสั่งศาลมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการ ทัง้นี ้ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 60 วรรคแรก และ 
ขอ้ 61 
 ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนด
หนึ่งปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบัแจง้จากสหกรณ ์โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรที่ทางราชการ
ออกใหแ้สดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถ้ึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนมุติัแลว้ สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายในสี่สิบหา้วนั ในกรณีผู้
มีสิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชน ์หรือผูท้ี่มีชื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบ
ไดจ้ดัท าใหส้หกรณถื์อไวม้ีตวัอยู่ก็ดี เมื่อพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณโ์อนจ านวนเงินดงักล่าวไป
สมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณท์ัง้สิน้ 
 ขอ้ 60.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 55 (2), (3), (4) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ใหก้่อน ค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซี่งออกเพราะ
เหตอ่ืุน พรอ้มดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูม้ี
สิทธิไดร้บั โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ีสิทธิได้รบัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน  
เฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีที่ออก โดยไดร้บัเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมื่อที่ประชมุใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดส้ดุแต่
จะเลือก สว่นเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์
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 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 55 (5)   สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  
เงินรบัฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณ ์
คืนใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตตุาม ขอ้ 55 (1) (6) นัน้   สหกรณจ์ะจ่าย 
ค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวันสิน้ปี โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ ์
 ขอ้ 61.  การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 60 นั้น สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน 
 ขอ้ 62.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
หมวด 7 

การประชุมใหญ่ 
     ขอ้ 63.  การประชุมใหญ่สามัญ   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการนดับรรดาสมาชิกมาประชมุกนั
เป็นการประชมุใหญ่สามญัปีละหนึ่งครัง้   ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
     ขอ้ 64.  การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื่อใด
ก็สดุแต่จะเห็นสมควร   แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณแ์จง้ใหเ้รียกประชมุใหญ่วิสามญั หรือในกรณีที่ 
สหกรณเ์กิดการขาดทนุเกินกึ่งของทนุเรือนหุน้ที่ช  าระแลว้ ตอ้งเรียกประชมุใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้ แต่ไม่
เกนิสามสิบวนันบัแต่วนัที่สหกรณท์ราบ 
             สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคนลง
ลายมือชื่อท าหนงัสือรอ้งขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการด าเนินการใหเ้รียกประชมุใหญ่วิสามญั
เมื่อใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่รบัค า
รอ้งขอ 
             ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้   
ใหน้ายทะเบียนสหกรณห์รือพนกังานเจา้หนา้ที่    ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย  มีอ  านาจเรียกประชมุ
ใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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     ขอ้ 65.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชมุใหญ่ทกุคราว ใหส้หกรณม์ีหนงัสือ 
แจง้วนั เวลา สถานที่   และเรื่องที่จะประชมุใหบ้รรดาสมาชิกทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั   แต่ถา้การ
ประชมุนัน้เป็นการด่วน อาจแจง้ลว่งหนา้ไดต้ามสมควร   ทัง้นี ้ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ    หรือเลขานกุารเป็นผูล้งชื่อในหนงัสือนัน้     และตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่กรมสง่เสรมิสหกรณ ์และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบลว่งหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 
     ขอ้ 66.  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่   สมาชิกทกุคนมีสิทธิเขา้ประชมุในที่ประชุมใหญ่ได้
เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ 
             การประชมุใหญ่ของสหกรณ ์ ตอ้งมีสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทัง้หมด  หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
             การประชมุใหญ่คราวใด  มีสมาชิกมาประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ  ใหน้ดัประชมุใหญ่อีก ครัง้หน่ึง
ภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัที่นดัประชมุครัง้แรก ในการประชุมครัง้หลงันี ้ถา้มิใช่การประชมุใหญ่วิสามญัที่
สมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุมแลว้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคน  ก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชมุ  แต่ถา้เป็นการประชมุใหญ่วิสามญัที่สมาชิกรอ้งขอให้
เรียกประชมุ เมื่อมีสมาชิกมาประชมุมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชมุตามที่กลา่วในวรรคสอง  ก็ใหง้ด
ประชมุ 
             ในการประชมุใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชมุแทนตนไม่ได ้
     ขอ้ 67.  อ านาจและหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ ่  ที่ประชมุใหญ่มีอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉยั
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึน้เก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี  ้

(1) รบัทราบเรื่องรบัสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ ์และวินิจฉยัขอ้อุทธรณข์องผูส้มคัร 
ซึ่งมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

(2) พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณข์องคณะกรรมการด าเนินการ  
และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนมุติั  งบการเงิน และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์
(4) เลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมหรือการค า้ประกนั 
(7) อนมุติัแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(9) รบัทราบเรื่องการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และหรือชมุนมุสหกรณท์ี่ 

สหกรณน์ีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
(10) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามขอ้บนัทกึหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์หรือ 
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รองนายทะเบียนสหกรณ ์หรือผูต้รวจการสหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 

(11) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณคิ์ดจะท าเป็นเครื่องเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง 
สหกรณ ์
 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 68.  คณะกรรมการด าเนินการ   ใหส้หกรณม์ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกที่
ไดร้บัการสรรหา 

การสรรหาผูท้ี่จะเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ ์ที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ 

ใหก้รรมการด าเนินการซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ตามความในวรรคก่อนนัน้เลือกตัง้ในระหว่างกนัเองเป็น 
รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เหรัญญิกคนหนึ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานกุารคนหนึ่ง และผูช้่วยเลขานกุารคนหนึ่ง นอกจากนัน้เป็นกรรมการ  
     ขอ้ 69.  คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นหรือท าหน้าทีก่รรมการ 

(1) ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่
กระท าโดยทจุริต 

(2) ไม่เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั  
หรือเอกชน ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

(3) ไม่เคยถกูค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์ใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
(4) ไม่เคยถกูที่ประชมุใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตทุจุริต

ต่อหนา้ที่ 
(5) ไม่เคยผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ 
(6) ไม่เป็นเจา้หนา้ที่ประจ าในสหกรณน์ี ้

     ขอ้ 70.  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
หนา้ที่ด  าเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและตามมติของที่ประชมุใหญ่ กบัทัง้ในทาง
อนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณท์ุกประการ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการในเรื่องการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ์ตลอดจนดแูลให้
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ  ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
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(2) พิจารณาด าเนินการในเรื่อง การรบัฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้ และการฝาก
หรือลงทนุเงินของสหกรณ ์

(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ และเสนองบการเงินกบัรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่ 
(5) พิจารณาการใชป้ระมาณการรายจ่ายประจ าปีที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชมุใหญ่แลว้ 
(6) พิจารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ

ด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ์ 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ หรือจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจน

ควบคมุดแูลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 
(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(9) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ ์
(10) จดัใหม้ีและดแูลใหเ้รียบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบียน สมดุบญัชีเอกสารต่าง ๆ  และ

บรรดาอปุกรณด์ าเนินงานของสหกรณ ์
(11) พิจารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ ์
(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ กรรมการ สมาชิก  และหรือบคุคลอื่นเป็น

คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือ
คณะท างาน เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของสหกรณ ์

(13) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามขอ้บนัทกึของนายทะเบียนสหกรณ ์ หรือรองนายทะเบียน 
สหกรณ ์หรือผูต้รวจการสหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(14) พิจารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ตลอดจน
สอดส่องดแูลโดยทั่วไป เพื่อใหก้ิจการของสหกรณด์ าเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ ์

(16) เชิญสมาชิกหรือบคุคลภายนอกที่ทรงคณุวฒุิ   มีความสามารถและเหมาะสม  เป็น
ที่ปรกึษาของคณะกรรมการด าเนินการ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามที่
เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู ้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ  หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
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(18) เสนอแผนงานและเปา้หมายในการด าเนินงาน ใหท้ี่ประชุมใหญ่อนมุติั 
(19) ท าการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรพัยส์ิน  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(20) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ ์เพื่อเขา้ประชมุใหญ่ 

และออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  และหรือ
ชมุนมุสหกรณ ์ซึ่งสหกรณน์ีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นี ้ตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชมุนมุสหกรณก์ าหนดไว ้

(21) พิจารณามอบอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานกุาร เหรญัญิก ผูจ้ดัการ หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ไดต้ามความ
เหมาะสม 

ขอ้ 71.  อ านาจหน้าทีข่องกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่  และที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และ
ควบคมุการประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

(2) ควบคมุดแูลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และ
อยู่ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคับนี ้
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้หรือเมื่อต าแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบติัการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ ์
(ค) เลขานกุาร มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 
ทกุครัง้ 

(2) ดแูลรกัษาเอกสาร  และรายงานการประชมุของสหกรณ ์ใหเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 
(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
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(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ ์

(ง) ผูช้่วยเลขานกุาร มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้
ปฏิบติัการในหนา้ที่ของเลขานกุาร ในขณะที่เลขานุการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ที่ได ้หรือตามที่เลขานกุารจะมอบหมายใหป้ฏิบติั 
(จ) เหรญัญิก มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรบั จ่าย และการเก็บรกัษาเงินและทรพัยส์ินของ 
สหกรณ ์ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่ง ของสหกรณ ์

(ฉ) ผูช้่วยเหรญัญิก มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้
ปฏิบติัการในหนา้ที่ของเหรญัญิก  ในขณะที่เหรญัญิกไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบติั

หนา้ที่ไดห้รือตามที่เหรญัญิกจะมอบหมายใหป้ฏิบติั 
     ขอ้ 72.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตัง้ เวน้แต่ในปีแรก เมื่อมีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ใหก้รรมการ
ด าเนินการออกจากต าแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจบัสลาก และใหถื้อว่าเป็นการพน้ต าแหน่งตามวาระ และให้
ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตัง้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการแทนใหเ้ต็มตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคราวต่อไป  ใหก้รรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระออก
จากต าแหน่ง และใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตัง้กรรมการด าเนินการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเท่ากบัจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่ง สลบักนัไปทกุ ๆ ปี 
             เมื่อครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการชดุเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกิน 
หนึ่งรอ้ยหา้สิบวนั นบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
             กรรมการด าเนินการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกตัง้ซ  า้ได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
             กรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ กรรมการด าเนินการท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหม่
ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก โดยน าความในวรรคหนึ่งมาใชโ้ดยอนุโลม 
     ขอ้ 73.  การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตอุย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
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(4) เขา้รบัต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณน์ี ้
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้ 
(6) ที่ประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณส์ั่งใหอ้อกทัง้คณะ หรือรายตวั 

     ขอ้ 74.  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ   เวน้แต่เพราะเหตตุามขอ้ 73 (7)   ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยู่  
ด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชมุใหญ่ ซึ่งจะไดม้ีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง  แต่ถา้ในเวลาใด  จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ กรรมการ
ด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชมุด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้  นอกจากตอ้งนดัเรียกใหม้ีการประชมุใหญ่
วิสามญัขึน้โดยเร็ว 
             ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นัน้ เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรญัญิก และยงัมิไดม้ี
การประชมุใหญ่เพื่อเลือกตัง้ใหม่   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการด าเนินการอ่ืน
ขึน้ท าหนา้ที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ใหม่ 
             กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชมุใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในต าแหน่งที่ว่าง ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าก าหนดเวลาที่ผูซ้ึ่งตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได ้
             ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตตุามขอ้ 73 (7) นัน้   เป็นอ านาจและหนา้ที่ของ
นายทะเบียนสหกรณท์ี่จะแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราว หรือตัง้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ
แทน ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์
             ก่อนที่คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราว ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามความในวรรคก่อนจะพน้
ต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวนัน้ เรียกประชมุใหญ่วิสามญั  เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 68 
     ขอ้ 75.  การประชุมและองคป์ระชุม   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชมุกนัตามคราวที่มี     
กิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครัง้เป็นอย่างนอ้ย 
             ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร นัดเรียกประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการได ้ในกรณีที่เป็นการประชมุเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเรื่องที่ส  าคญั
อ่ืน ๆ ของสหกรณ ์  ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่กรมสง่เสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 
             ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 76.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   ถา้กรรมการด าเนินการปฏิบติั หรือ

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสียหาย 
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
     ขอ้ 77.  คณะกรรมการอ านวยการ   ใหป้ระธานกรรมการ เหรญัญิก เลขานกุารของ
คณะกรรมการด าเนินการ และผูจ้ดัการ เป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตัง้รอง
ประธานกรรมการและหรือกรรมการอ่ืน เป็นกรรมการรว่มอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกบักรรมการโดย
ต าแหน่งแลว้ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 9 คน 
             ใหป้ระธานกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 
             คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่ง
ตัง้คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
             ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ
หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
             ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการอ านวยการทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุ
คราวถดัไปทราบ 
    ขอ้ 78.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ   ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้
ด  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ และค าสั่ง ของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ควบคมุในเรื่องการรบัเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรกัษาเงิน 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคมุดแูล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์ินของสหกรณ ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพอนัดีและปลอดภยั  และพรอ้มที่จะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรบัปรุง  หรือแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ์ 
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(5) ควบคมุดแูลการจดัท างบการเงิน รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี แสดงผล
การด าเนินงานของสหกรณ ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อ 
ที่ประชมุใหญ่อนมุติั 

(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
พิจารณาเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุติั 

(7) จดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา และเสนอที่ประชมุใหญ่อนมุติั 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ ์ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

 
คณะกรรมการเงนิกู้ 

     ขอ้ 79.  คณะกรรมการเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการของสหกรณแ์ละผูท้ี่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เป็นคณะกรรมการเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดย
ใหม้ีต  าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ เวน้แต่การกูเ้พื่อเหตุ
ฉกุเฉิน อาจตัง้กรรมการคนเดียวได ้
             คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ัน้ แต่คณะกรรมการด าเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกูท้ัง้หมด หรือรายตวั หรือ
ถอนอ านาจหนา้ที่ซึ่งไดร้บัมอบหมายไวน้ัน้ทัง้หมด หรือบางสว่น เมื่อใดก็ไดต้ามที่เห็นสมควร 
             ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชมุกนัเดือนละครัง้เป็น
อย่างนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้
             ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู ้  ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป 
     ขอ้ 80.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวกบั
การอนมุติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณร์วมทัง้ขอ้ต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ัน้ 
(2) ตรวจสอบควบคมุใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์และ

เมื่อเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง ก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) ดแูลการช าระหนีข้องสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
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(4) สอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการสง่เงินงวด
ช าระหนีเ้งินกู ้หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนี ้เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออก
จากสหกรณ ์

          
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์

     ขอ้ 81.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการ 
สมาชิกและหรือบคุคลอ่ืน เป็นคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตามความเหมาะสมและตาม
จ านวนที่เห็นสมควร โดยใหม้ีต  าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานกุารคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซึ่งตัง้กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
             ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ และใหป้ระธานกรรม
การศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ หรือเลขานกุาร นดัเรียกประชมุได ้
             ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
จ านวนของกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏิบติังาน   ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
     ขอ้ 82.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์  ใหค้ณะกรรมการศึกษา
และประชาสมัพนัธ ์  มีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินกิจการตามขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ ์ในสว่นที่
เก่ียวขอ้งตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ใหก้ารศกึษาอบรมสมาชิกและผูท้ี่สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ ์หลกัการ  วิธีการและการ
บรหิารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกและบคุคลภายนอก ไดท้ราบถึงกิจการและผลงานของสหกรณท์ี่
ไดด้  าเนินงานไป 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ใหก้ารศกึษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรพัย ์ และการใชจ้่ายเงินอย่างรอบคอบ  

ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
(5) ศกึษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ดา้นการด าเนินงานของสหกรณอ่ื์นทัง้ในและนอก

ประเทศ  เพื่อน าตวัอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบรกิารแก่
สมาชิก 
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ประธานในทีป่ระชุม 
     ขอ้ 83.  ประธานในทีป่ระชุม   ในการประชมุใหญ่ หรือการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ให ้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ ก็ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุดว้ย ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกตัง้
กรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหป้ระธานคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้
ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ
เฉพาะการประชมุคราวนัน้   
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 
     ขอ้ 84.  การออกเสียง   สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ ออกเสียงในที่
ประชมุใหญ่ หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ สดุแต่กรณี ไดเ้พียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชมุและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซึ่งที่ประชมุวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ัน้จะออกเสียงในเรื่องนัน้
ไม่ได ้
     ขอ้ 85.  การวินิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี ้การวินิจฉยัปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชมุใหญ่ หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อ
คะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชีข้าด   เวน้แต่ในกรณีต่อไปนีใ้หถื้อเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ ์

 
รายงานการประชุม 

     ขอ้ 86.  รายงานการประชุม   ในการประชมุใหญ่ การประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือ 
การประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ นัน้   ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้บนัทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉยัทัง้สิน้ไวใ้นรายงานการประชมุ และใหป้ระธานในที่ประชมุกบักรรมการด าเนินการ หรือกรรมการ 
อ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี อีกคนหนึ่ง ที่เขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
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หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ ์

     ขอ้ 87.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสตัย ์สจุรติ มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตัง้หรือจา้งเป็นผูจ้ดัการ 
ของสหกรณ ์โดยตอ้งไม่เป็นบคุคลที่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ 69 (1) (2) (3) (4) ในการจา้งผูจ้ดัการ 
สหกรณต์อ้งท าหนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ เรียกใหม้ีหลกัประกนั
อนัสมควร 
             ในการแต่งตัง้หรือจา้งผูจ้ดัการ   ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่จะ
ปฏิบติัหนา้ที่ดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 88  
             ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณเ์ก่ียวกบั    การคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือก  การแต่งตัง้หรือจา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน การใหส้วสัดิการ และการใหอ้อกจากต าแหน่ง
ของผูจ้ดัการสหกรณ ์
             ขอ้ 88.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ที่จดัการทั่วไป   
และรบัผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ ์  รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

(2) ควบคมุใหม้ีการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้  และชกัจูงการ
ถือหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก  และสง่เสรมิการฝากเงินในสหกรณ ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้และด าเนินการ

อ่ืน ๆ  เก่ียวกบัเรื่องการใหเ้งินกู ้ ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้
(5) จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุน้และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล ทกุเดือนพรอ้ม

กบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัน้ 
(6) ก าหนดหนา้ที่และวิธีปฏิบติังาน  ของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา  และรบัผิดชอบดแูลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดย
ถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(7) กวดขนัในเรื่องการออกใบรบัเรียกใบรบั หรือมีใบส าคญัโดยครบถว้น  รบัผิดชอบในการรบั
จ่ายเงินทัง้ปวงของสหกรณใ์หเ้ป็นการถกูตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเก็บรกัษาเงินของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(8) รบัผดิชอบและดแูลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ   ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการ  ในการนดัเรียกประชมุใหญ่ ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

(10) รบัผิดชอบจดัท างบการเงินรวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชมุ
ใหญ่อนมุติั 

(11) เขา้รว่มประชมุชีแ้จงในการประชมุใหญ่ ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และประชมุ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวน้แต่ในกรณีซึ่งที่ประชมุนัน้ ๆ มิใหเ้ขา้รว่มประชมุ 

(12) ปฏิบติัเก่ียวกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ ์
(13) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์และรบัผิดชอบตรวจตราทรพัยส์ินต่าง ๆ ของสหกรณ ์ใหอ้ยู่

ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 
(14) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณต่์อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง   

ราชการก าหนด 
(16) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์

มอบให ้ 
             ในการปฏิบติัหนา้ที่ ผูจ้ดัการสหกรณแ์ละเจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ  แห่งสหกรณ ์ ตอ้งกระท าตามขอ้บงัคบั  
ระเบียบ มติ หรือค าสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ในกรณีที่ไม่มี
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติ หรือค าสั่ง ดงัว่านัน้ ก็ตอ้งกระท าตามทางอนัสมควร เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่
สหกรณ ์
     ขอ้ 89.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้
ใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นครัง้คราว ใหร้องผูจ้ดัการ
หรือผูช้่วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที่อ่ืนของสหกรณต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว ้เป็นผูร้กัษาการ
แทน 
     ขอ้ 90.  การเปล่ียนผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตอ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรพัยส์ินและหนีส้ินของ 
สหกรณ ์ตลอดจนจดัท างบการเงินของสหกรณเ์พื่อทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนที่จะสง่มอบงาน 
     ขอ้ 91.  เจ้าหน้าทีอ่ื่น   นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณอ์าจจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่
อ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ ์ทัง้นี ้ตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
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ทีป่รึกษา 

     ขอ้ 92.  ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกซึ่งทรงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ และเหมาะสมเป็นที่ปรกึษาและหรือที่ปรกึษา
กิตติมศกัดิไ์ด ้เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ ์ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
สหกรณก์ าหนด 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ขอ้ 93.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ใหท้ี่ประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอก ผูม้ีคณุวฒุิ 
ความรู ้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์การสหกรณ ์
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ ์และมีคณุสมบติัเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไดร้บัการรบัรองหลักสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ ์จ านวน 1 คน  

กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการ ตอ้งมีหวัหนา้คณะหนึ่งคน ซึ่งตอ้งเป็นผูม้ีวฒุิการศึกษาไม่ต ่า
กว่าปริญญาตรีดา้นการเงิน การบญัชี การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์มีหนา้ที่ควบคมุดแูลการปฏิบติังาน
ใหบ้รรลวุตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ และใหป้ระกาศชื่อหวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการใหท้ี่ประชมุ
ใหญ่ทราบดว้ย 
     ขอ้ 94.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งมีก าหนดเวลา
หนึ่งปีทางบญัชีของสหกรณ ์  ถา้เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  
ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน 
             ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้ซ  า้ 
     ขอ้ 95.  อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรพัยส์ินและหนีส้ินทัง้
ปวงของสหกรณ ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจรงิของสหกรณท์ี่เป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการด าเนินธุรกิจ  และประเภทของสหกรณ ์  เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ ์ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนัน้ ๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์   ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั 
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(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ้่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ 
สหกรณ ์

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรบัปรุง
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบ   ตลอดจนมติต่าง ๆ   ของคณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ   และค าสั่งของสหกรณ ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ 
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์

ขอ้ 96.  การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ    
ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ  เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ 

ด าเนินการ ในการประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป และตอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อเสนอผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

 
หมวด 10 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
ระเบียบของสหกรณ ์

     ขอ้ 97.  ระเบียบของสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ   เพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี ้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ ์
รวมทัง้ระเบียบต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าดว้ยวิธีรบัสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
(2) ระเบียบว่าดว้ยการรบัฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ ์
(3) ระเบียบว่าดว้ยการรบัฝากเงินจากสหกรณอ่ื์น 
(4) ระเบียบว่าดว้ยการถือหุน้ 
(5)  ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกู ้
(6) ระเบียบว่าดว้ยการใหส้หกรณอ่ื์นกูย้ืมเงิน 
(7) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
(8) ระเบียบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าดว้ยผูจ้ดัการ 
(10) ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
(11) ระเบียบว่าดว้ยการเก็บรกัษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
(12) ระเบียบว่าดว้ยการใชท้นุสาธารณประโยชน ์
(13) ระเบียบว่าดว้ยค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดินทาง 
(14) ระเบียบว่าดว้ยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
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(15) ระเบียบว่าดว้ยการช่วยเหลือเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล 
(16) ระเบียบว่าดว้ยการช่วยเหลือเก่ียวกบัค่าเลา่เรียนบตุร 
(17) ระเบียบว่าดว้ยทนุสง่เสรมิการศกึษา 
(18) ระเบียบว่าดว้ยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห ์
(19) ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ์ 
(20) ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หม้ี เพื่อความสะดวก 

    และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ ์
             เฉพาะระเบยีบ ตาม (2) (3) และ (6) ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเ์สียก่อน 
จึงจะใชบ้งัคบัได ้ส่วนระเบียบอ่ืน ๆ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดขึน้ใชแ้ลว้ใหส้ง่ส  าเนาให ้
นายทะเบียนสหกรณ ์กรมสง่เสริมสหกรณ ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ 
     ขอ้ 98.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรพัยส์ินของสหกรณถ์ูกยกัยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเ์รียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 18 ขอ้ 97 (5) (6) แต่มิไดร้บัช าระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 
     ขอ้ 99.  การตีความในข้อบังคับ   ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใด ให ้สหกรณ์
เสนอปัญหานัน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ ์เพื่อขอค าวินิจฉัย และใหส้หกรณป์ฏิบติัตามค าวินิจฉัยของ 
นายทะเบียนสหกรณ ์
     ขอ้ 100.  การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับ   สหกรณอ์าจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งที่ประชมุใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มา
ประชมุ และใหส้หกรณเ์สนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบันัน้ต่อนายทะเบียน 
สหกรณ ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียนแลว้   
การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบันัน้จึงเป็นอนัสมบรูณ์ 

การเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบั จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อได้
แจง้ขอ้ความที่เสนอใหพ้ิจารณานัน้โดยเต็มส านวนไปใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ พรอ้มกบัหนงัสือแจง้นดั
ประชมุ 
     ขอ้ 101.  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นเมื่อสหกรณต์้องเลิก   เมื่อสหกรณต์อ้งเลิก และไดจ้ดัการ
ช าระบญัชี โดยจ าหน่ายทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรบัฝากพรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้ และช าระหนีส้ินอ่ืน ๆ   ของสหกรณเ์สรจ็สิน้แลว้ ปรากฏว่าสหกรณม์ีทรพัยส์ินเหลืออยู่เท่าใด  
ใหผู้ช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมลูค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช  าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามขอ้ 24 (2)  
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             เงินจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) นัน้ เมื่อรวมกนัทัง้สิน้ตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสทุธิที่
สหกรณห์าไดใ้นระหว่างปีที่เลิกสหกรณก์บัทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไป ตามขอ้ 24 (4) ในปีนัน้ 
             ถา้ยงัมีทรพัยส์ินเหลืออยู่อีกเท่าใด ใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ่ื์นหรือสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 
ตามมติของที่ประชมุใหญ่หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียก 
ประชมุใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที่ช  าระบญัชีเสร็จ 
     ขอ้ 101.  ในกรณีทีข่้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้   ใหส้หกรณร์บับทบญัญัติที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ตลอดจนค าสั่งหรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียน
สหกรณม์าใชเ้ป็นสว่นหนึ่งแห่งขอ้บงัคบันีด้ว้ย 
 

บทเฉพาะกาล 
     ขอ้ 102.  นับแต่วันทีข่้อบังคับนีใ้ช้บังคับ ระเบียบใด ซึ่งสหกรณถื์อใชอ้ยู่ก่อนวนัที่ขอ้บงัคับนีถื้อ
ใชแ้ละไม่ขดักบัขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อตามระเบียบนัน้ไปก่อนจนกว่าสหกรณจ์ะไดก้ าหนดระเบียบขึน้ถือใชใ้หม่ 
 
  
                                                               ลงชื่อ………สมชาย ไกรสงัข.์..............ประธานที่ประชมุ 

                            (นายสมชาย   ไกรสงัข)์ 
 
 
                                                                ลงชื่อ...….…เสถียร อกัษรชู.................เลขานกุาร 
                                                                               (นายเสถียร อกัษรช)ู 
 
 
 
เหตุผลทีข่อแกไ้ข 
 เนื่องจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
มาแลว้ถึง 10 ฉบบั เป็นเหตใุหบ้างครัง้เกิดการอา้งอิงขอ้บงัคบัสหกรณผ์ิดขอ้ คณะกรรมการด าเนินการจึง
ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขและรวบรวมเป็นขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ จึงไดข้อมติจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563  
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2563 และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั โดยยกเลิกขอ้บงัคบั
สหกรณเ์สียทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันีแ้ทน 
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