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อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด พ.ศ.2563 ไว้แล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ ..27 มีนาคม 2563 ..............................................................................................................
(ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.009443)

สุวิช น้อยอิ่ม
(นายสุวิช น้อยอิ่ม)
ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฎิบตั ิการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
พ.ศ. 2563
--------------ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด เมื่อวันที่ 25 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสีย
ทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนีแ้ ทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รบั จดทะเบียนแล้ว มีความดังนี ้
ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด พ.ศ. 2563”
ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน
ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ท่ีมีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บงั คับ นับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับฉบับนี ้
มีผลบังคับใช้
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
พ.ศ. 2563
--------------หมวด 1
ชื่อ ประเภท และทีต่ ั้งสานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภท และทีต่ ั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ชื่อย่อ
สอ. มศว
ชื่อภาษาอังกฤษ SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT
CO-OPERATIVE LIMITED
ชื่อย่อ
SWUTCC
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั้ สานักงาน สานักงานกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขมุ วิท 23 ซอยประสานมิตร
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สานักงานสาขา มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์อาจจัดตัง้ สานักงานสาขาเพิ่มได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
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ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณ์ ดังนี ้

ตราวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 เซนติเมตร
มีรูปมุมโค้งทึบล้อมรอบแปดโค้ง
วงกลมถัดมาเป็ นชื่อของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด โค้งตามวงกลม
ด้านล่างมีรูปสองมือประคอง
พืน้ ที่กึ่งกลางของวงกลม เป็ นรูปตาราง มีเส้นทึบสองเส้นตัดกันเป็ นมุมฉาก และมีกราฟหนึ่งเส้นโค้งตัดขึน้
หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นมี ้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
ร่วมกันดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ดว้ ยกัน ในข้อต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(2) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคง และได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
(3) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพของสมาชิก
(4) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์
อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(5) ดาเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

จัดหาทุนเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ ืมเงิน
ซือ้ หุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ซือ้ หุน้ ของชุมนุมสหกรณ์
ซือ้ หุน้ ของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซือ้ หลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้กยู้ ืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงซือ้ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า
หรือให้เช่า เช่าซือ้ หรือให้เช่าซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือ
จาหน่าย จานองหรือรับจานอง จานาหรือรับจานา ด้วยวิธีอ่นื ใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก

ข้อ 4. ทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หมวด 3
ทุน
สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
ออกหุน้
รับฝากเงินจากสมาชิก
กูย้ ืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้
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หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวนหุน้ มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท ผูเ้ ป็ น
สมาชิกเท่านัน้ จึงจะถือหุน้ ในสหกรณ์ได้
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รบั จาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทาง
ราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือน ในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์
หรือจะขอซือ้ หุน้ เพิ่มขึน้ อีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทัง้ หมดไม่ได้
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนีท้ ่สี มาชิกผูกพันต้องชาระหนีแ้ ก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนีบ้ รุ ิมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุน้ นัน้
ข้อ 7. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สจุ ริต
ของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ งชาระค่าหุน้ รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชาระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระค่าหุน้ รายเดือน ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบเดือนแล้ว และไม่มีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ า้ ประกัน หรือมีหนีส้ ินต่อสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ที่สะสมอยู่ จะงดชาระค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจานวนการชาระค่าหุน้ รายเดือน
ลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
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หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะ
กาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี ้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็ นผู้
จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อไม่นอ้ ยกว่าสองคน
จากกรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย และหรือผูจ้ ดั การ และหรือผูท้ ่คี ณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนีจ้ ะต้องลงลายมือ
ชื่อของกรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายคนใดคนหนึ่ง
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้วยทุกราย
การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน
ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคา้ ประกัน
สาหรับปี หนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านีต้ อ้ งได้รบั ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรือ
การคา้ ประกัน สาหรับปี ใดก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมหรือการคา้ ประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 12. การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ ืมหรือการคา้ ประกันประจาปี ตามข้อ 11
การรับฝากเงิน
ข้อ 13. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจา จากสมาชิก
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝาก และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์หรือเงินฝากประจานัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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การให้เงินกู้
ข้อ 14. การให้เงินกู้ เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนีแ้ ละตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับ
แห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อ สหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิก หรือสหกรณ์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอคาขอกูเ้ งิน ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่กี าหนดไว้
ข้อ 15. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจาเป็ น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
ข้อ 16. ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตาม ประเภทและจากัด
ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่สี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จาเป็ นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีท่สี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
นัน้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความ
มั่นคง คุณภาพชีวิต หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินเกินกว่า
จากัดที่สมาชิกนัน้ อาจกูเ้ งินสามัญตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนีไ้ ด้ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 17. ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้ เงินกู้ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) เงินกูท้ กุ ประเภทที่ให้แก่สมาชิกให้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สหกรณ์อ่นื ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง และผู้กมู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ในกรณีท่ผี คู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระ
หนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู้ า้ ประกันชาระเป็ น
งวดรายเดือนจนครบจานวน ตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 19. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รือผูค้ า้ ประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอ โอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือ และจัดการชาระหนีส้ ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน เว้นแต่กรณีท่ยี งั คงเป็ นสมาชิก
อยู่ตามข้อ 45
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 20. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สงู สุดที่สหกรณ์หรือสมาชิก
จะได้รบั
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีสานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั้ สาหรับเหตุอ่นื ที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึก
รายการนัน้ และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบการเงินอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง สินทรัพย์ หนีส้ ิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22. การทางบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีทกุ ปี ให้สหกรณ์
จัดทางบการเงิน รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน ดังที่เป็ นอยู่ในวันสิน้ ปี ทางบัญชีนนั้ ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนดเพื่อให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
ข้อ 23. การเสนองบการเงินต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบการเงิน
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชี
การเสนองบการเงิน ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
ให้สหกรณ์สง่ สาเนางบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นนั้ ไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิ ดเผยไว้ ณ
สานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์สง่ สาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์กบั งบการเงิน ไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ กับงบการเงินไว้ท่ี
สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 24. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ และเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
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กาไรสุทธิประจาปี ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแห่ง
ค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปันผลทัง้ สิน้ ที่จ่ายสาหรับปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้คานวณเงินปันผลเป็ นรายวันตัง้ แต่วนั ที่
สมาชิก ชาระต่อสหกรณ์ หากสมาชิกส่งชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเวลาทาการ
หรือในวันหยุดทาการ สหกรณ์จะคานวณเงินปันผลในวันทาการถัดไปหรือวันวันแรกของ
การเปิ ดทาการ
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบีย้ เงินกู้ ซึ่งสมาชิกนัน้ ได้สง่
แก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้ ในปี ใด มิให้ได้รบั เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่อ่นื และลูกจ้างของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิน้ ปี นนั้ จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุน้ ดังกล่าว ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ ะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้
ตาม (1)
(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี ้ ให้
สหกรณ์สะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนเพื่อจัดตัง้ สานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(7) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็ นทุนสารองทัง้ สิน้
ทุนสารอง
ข้อ 25. ทีม่ าแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรกาไรสุทธิตามข้อ 24 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็ นทุนสารอง
ทัง้ สิน้
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อนึ่ง จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พงึ จ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจานวนเงินนัน้ เป็ นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่ จัดสรร
ตาม ข้อ 24 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้นอ้ ยลง
ก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าว ให้สมทบเป็ นทุนสารองทัง้ สิน้
ข้อ 26. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนสารองนีจ้ ะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอัน
หากบังเกิดขึน้ เท่านัน้
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 27. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอื่น ๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
ข้อ 28. กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จดั ให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นไี ้ ว้
ณ สานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและผูส้ นใจอาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 29. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้
โดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 30. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่ง
เป็ นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์ มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้สง่ เอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ ทัง้ อาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
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คณะกรรมการดาเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน
เอกสาร และใบสาคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้
ทัง้ นี ้ ให้ผซู้ ่งึ เกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อานวยความสะดวกและชีแ้ จงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 31. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์สง่ รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ กาหนด
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีค้ ือ
(1) ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูท้ ่มี ีช่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่งึ จะเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์และได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่เี รียกชื่อเป็ นอย่างอื่น สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
ข้อ 34. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 32 รวมทัง้ สมาชิก สหกรณ์
ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 38 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้
โดยต้องมีสมาชิก 2 คน เป็ นผูร้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ
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ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชีข้ าด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้า
เป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี ้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 35. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท และคนละสองร้อยบาทสาหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 36. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นีแ้ ล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ
ข้อ 37. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตัง้ ขึน้ ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นไี ้ ปยังสหกรณ์ท่ตี นได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งได้รบั การยกฐานะเป็ นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ตัง้ แต่
วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับได้ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ท่ีตนเป็ นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นแี ้ ล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และทีอ่ ยู่ของสมาชิก
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือ
ตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ ต้องทาตามลักษณะพินยั กรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทั้งฉบับ
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทา
เป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบีย้ บรรดาที่
สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าว
นัน้ ทัง้ นี ้ ตามข้อกาหนดในข้อ 46 วรรคแรก และข้อ 47
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรือผูค้ า้
ประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดาเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุน้ ครัง้ แรก
ตามข้อ 36
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(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทัง้ นี ้ โดยมิได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนีส้ นิ ของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนีส้ ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรือผูค้ า้ ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนีส้ ิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี ้
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่อยู่ใน
ที่ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิย่นื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็ นสิน้ สุด
ข้อ 44. การถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ในกรณีท่ี
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามีอายุการเป็ นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ให้หมด
สภาพการเป็ นสมาชิก ในกรณีท่ีมีอายุการเป็ นสมาชิกครบ 10 ปี ขึน้ ไป ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้
ถือว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินกูข้ อง
สหกรณ์ท่ใี ช้บงั คับอยู่ในปัจจุบนั
ข้อ 46. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่สี มาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 41(1), (2), (3), (5), (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ย
คืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ ีสิทธิได้รบั
จะเรียกให้สหกรณ์จา่ ยคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่ีออกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่าย
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คืนหลังจากวันสิน้ ปี ท่อี อก โดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายคืนให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนีแ้ ละในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุน้ ของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี ทางบัญชีนนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุน้ ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดย
ไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
ที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ ินทั้งสิน้ แล้วนามา
เฉลี่ยโดยใช้จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ เป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่ อหุน้ ที่กาหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 47. การหักจานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ดังกล่าว ในข้อ 46 นัน้ สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
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ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
50.1 สมาชิกสมทบต้องมีคณ
ุ สมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี ้
(1) คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) ลูกจ้างหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา
50.2 สมาชิกสมทบตาม 50.1 (1) และ (2) ต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผูท้ ่จี ะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นไี ้ ม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องตามที่กาหนด
ในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้ รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผสู้ มัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามข้อ 52 และ 53 เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน
วันที่ย่ืนใบสมัครเป็ นสมาชิกสมทบคนละ 100 บาท ถ้าลาออกจากสมาชิกสมทบแล้วจะสมัครใหม่อีกไม่ได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องถือหุน้ ครัง้ แรก 200 บาท และเพิ่มหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ โดย
ไม่ตอ้ งส่งหุน้ รายเดือน และมีหนุ้ รวมกันได้ไม่เกินสองแสนบาท
ข้อ 54. สิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ ตาม ข้อ 50.1 ไม่มีสิทธิและอาจได้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) ไม่มีสิทธิ ในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ หรือ
เป็ นกรรมการดาเนินการ
(2) ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ จากสหกรณ์ ท่ี ให้แ ก่ ส มาชิ ก เว้น แต่ จ ะมี ก าร
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(3) มีสิทธิฝากเงินได้ทกุ ประเภท ประเภทละ 1 บัญชี
(4) มีสิทธิได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุน้ และหรือเงินฝาก
ที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลานัน้
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หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรือง
และมั่นคง
ข้อ 55. การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(2) ตาย
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) วิกลจริต
(5) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 56. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความ
จานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 57. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิ กสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุน้ ครัง้
แรกตามข้อ 53
(2) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(3) ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(4) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนีส้ ินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนีส้ ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้
(5) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
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เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี ้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่
อยู่ในที่ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 58. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่อง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 59. การตั้ งผู้ รับ ประโยชน์ สมาชิ กสมทบจะทาเป็ นหนังสือตั้งบุค คลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่ อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตัง้ ผูร้ บั
โอนประโยชน์ดงั ว่านีต้ อ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนต้องนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
แสดงตนและการตายของสมาชิกสมทบนัน้ ให้สหกรณ์ทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงิน
ปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ สหกรณ์จะมอบให้แก่ผูจ้ ัดการมรดกที่ได้นาหลักฐานตาม
คาสั่งศาลมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการ ทัง้ นี ้ ตามข้อกาหนดในข้อ 60 วรรคแรก และ
ข้อ 61
ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่า วภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้
มีสิทธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่ีมีช่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบ
ได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไป
สมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิน้
ข้อ 60. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (2), (3), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน ค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซี่งออกเพราะ
เหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู้ ี
สิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ ี สิทธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโ ดยไม่มี เงินปั นผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีท่อี อก โดยได้รบั เงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่ีออกนัน้ ด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (5) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 55 (1) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่ มี เงิ นปั นผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ป ระจาปี ท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 61. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้อ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน
เป็ นการประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 64. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็สดุ แต่จะเห็นสมควร แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนลง
ลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดาเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คา
ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
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ข้อ 65. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การ
ประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี ้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการเป็ นผูล้ งชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 66. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้
เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่คราวใด มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีก ครัง้ หนึง่
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมด
หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคสอง ก็ให้งด
ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 67. อานาจและหน้าที่ของทีป่ ระชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร
ซึ่งมิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการ
และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) เลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมหรือการคา้ ประกัน
(7) อนุมตั ิแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นเี ้ ป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
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รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้ รวจการสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(11) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่องเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 68. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกที่
ได้รบั การสรรหา
การสรรหาผูท้ ่จี ะเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ ที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดาเนินการซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ตามความในวรรคก่อนนัน้ เลือกตัง้ ในระหว่างกันเองเป็ น
รองประธานกรรมการคนหนึ่ ง หรือ หลายคน เหรัญ ญิ ก คนหนึ่ ง ผู้ช่ วยเหรัญ ญิ ก คนหนึ่ ง หรือ หลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และผูช้ ่วยเลขานุการคนหนึ่ง นอกจากนัน้ เป็ นกรรมการ
ข้อ 69. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็ นหรือทาหน้าทีก่ รรมการ
(1) ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ี
กระทาโดยทุจริต
(2) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) ไม่เคยถูกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
(4) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริต
ต่อหน้าที่
(5) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้
(6) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
ข้อ 70. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทัง้ ในทาง
อันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
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(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่อง การรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินกับรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณาการใช้ประมาณการรายจ่ายประจาปี ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
(6) พิจารณากาหนดค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผจู้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(9) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการ สมาชิก และหรือบุคคลอื่นเป็ น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูต้ รวจการสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจ้ ดั การ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและเหมาะสม เป็ น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่
เห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
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(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงาน ให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(19) ทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นเี ้ ป็ นสมาชิก ทัง้ นี ้ ตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์กาหนดไว้
(21) พิจารณามอบอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 71. อานาจหน้าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี ้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
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(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์
(ง) ผูช้ ่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
ปฏิบตั ิการในหน้าที่ของเลขานุการ ในขณะที่เลขานุการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ หรือตามที่เลขานุการจะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
(จ) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์
(ฉ) ผูช้ ่วยเหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
ปฏิบตั ิการในหน้าที่ของเหรัญญิก ในขณะที่เหรัญญิกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้หรือตามที่เหรัญญิกจะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
ข้อ 72. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ เว้นแต่ในปี แรก เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้กรรมการ
ดาเนินการออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจับสลาก และให้ถือว่าเป็ นการพ้นตาแหน่งตามวาระ และให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตัง้ สมาชิกเป็ นกรรมการดาเนินการแทนให้เต็มตามจานวนที่กาหนดไว้
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี คราวต่อไป ให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระออก
จากตาแหน่ง และให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ เข้าดารงตาแหน่งเท่ากับจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่พน้ จากตาแหน่ง สลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้ ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีท่กี รรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ กรรมการดาเนินการที่ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
ให้อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก โดยนาความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 73. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
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(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่งั ให้ออกทัง้ คณะ หรือรายตัว
ข้อ 74. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 73 (7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยู่
ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถา้ ในเวลาใด จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นัน้ เป็ นตาแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการอื่น
ขึน้ ทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึน้ แทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่ผซู้ ่งึ ตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้
ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 73 (7) นัน้ เป็ นอานาจและหน้าที่ของ
นายทะเบียนสหกรณ์ท่จี ะแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราว หรือตัง้ สมาชิกเป็ นกรรมการดาเนินการ
แทน ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ก่อนที่คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามความในวรรคก่อนจะพ้น
ตาแหน่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราวนัน้ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ 68
ข้อ 75. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีท่เี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สาคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 76. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการปฏิบตั ิ หรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือกระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 77. คณะกรรมการอานวยการ ให้ประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนินการ และผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการ ตัง้ รอง
ประธานกรรมการและหรือกรรมการอื่น เป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดย
ตาแหน่งแล้วต้องมีจานวนไม่เกิน 9 คน
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ง
ตัง้ คณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอานวยการ
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 78. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้
ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วน และเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
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(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการของสหกรณ์และผูท้ ่ี
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร เป็ นคณะกรรมการเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควร โดย
ให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ เว้นแต่การกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน อาจตัง้ กรรมการคนเดียวได้
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้ แต่คณะกรรมการดาเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกูท้ งั้ หมด หรือรายตัว หรือ
ถอนอานาจหน้าที่ซ่งึ ได้รบั มอบหมายไว้นนั้ ทัง้ หมด หรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป
ข้อ 80. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทัง้ ข้อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู้ จู้ ดั การ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลการชาระหนีข้ องสมาชิกผูก้ ูใ้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
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(4) สอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชาระหนีเ้ งินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออก
จากสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข้อ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการ
สมาชิกและหรือบุคคลอื่น เป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสมและตาม
จานวนที่เห็นสมควร โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตัง้ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
จานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 82. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตลอดจนมติและคาสั่งของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผูท้ ่สี นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการและการ
บริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก ได้ทราบถึงกิจการและผลงานของสหกรณ์ท่ี
ได้ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่
สมาชิก
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ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 83. ประธานในทีป่ ระชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนัน้
การออกเสียงและการวินิจฉัยปั ญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 84. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณี ได้เพียง
คนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผอู้ ่นื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้
ไม่ได้
ข้อ 85. การวินิจฉัยปั ญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี ้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีใ้ ห้ถือเสียงสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 86. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทัง้ สิน้ ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการ
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่ง ที่เข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
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หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ข้อ 87. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การ
ของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามข้อ 69 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ตอ้ งทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการ เรียกให้มีหลักประกัน
อันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ในข้อ 88
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับ การคัดเลื อกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 88. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่จดั การทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักจูงการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดาเนินการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกาหนดไว้
(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคล ทุกเดือนพร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัน้
(6) กาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงาน ของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย
(7) กวดขันในเรื่องการออกใบรับเรียกใบรับ หรือมีใบสาคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ ในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบการเงินรวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(11) เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซ่งึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(16) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบให้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์และเจ้าหน้าที่อ่นื ๆ แห่งสหกรณ์ ต้องกระทาตามข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในกรณีท่ไี ม่มี
ข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติ หรือคาสั่ง ดังว่านัน้ ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันสมควร เพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่
สหกรณ์
ข้อ 89. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้
ให้ผใู้ ดดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ
หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่อ่นื ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้ เป็ นผูร้ กั ษาการ
แทน
ข้อ 90. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจัดทางบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 91. เจ้าหน้าทีอ่ ื่น นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
อื่นตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
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ทีป่ รึกษา
ข้อ 92. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ และเหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษา
กิตติมศักดิไ์ ด้ เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 93. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ
ความรู ้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จานวน 1 คน
กรณีเลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ต้องมีหวั หน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่า
กว่าปริญญาตรีดา้ นการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุม
ใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 94. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งมีกาหนดเวลา
หนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้
ข้อ 95. อานาจหน้าทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ ินทัง้
ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่เี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจ และประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
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(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ข้อ 96. การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ ในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลการตรวจสอบ
ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
หมวด 10
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 97. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทัง้ ระเบียบต่อไปนี ้
(1) ระเบียบว่าด้วยวิธีรบั สมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่นื
(4) ระเบียบว่าด้วยการถือหุน้
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(6) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่นื กูย้ ืมเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(9) ระเบียบว่าด้วยผูจ้ ดั การ
(10) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(11) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
(12) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
(13) ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทาง
(14) ระเบียบว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร
ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อความสะดวก
และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบ ตาม (2) (3) และ (6) ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน
จึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดขึน้ ใช้แล้วให้สง่ สาเนาให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 98. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ที รัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 18 ข้อ 97 (5) (6) แต่มิได้รบั ชาระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 99. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้ สหกรณ์
เสนอปัญหานัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของ
นายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 100. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มา
ประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับนัน้ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับนัน้ จึงเป็ นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้
แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานัน้ โดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัด
ประชุม
ข้อ 101. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั การ
ชาระบัญชี โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วย
ดอกเบีย้ และชาระหนีส้ ินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด
ให้ผชู้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายคืนค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืน ตามข้อ 24 (2)
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เงินจ่ายตามข้อ (2) และ (3) นัน้ เมื่อรวมกันทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ท่เี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไป ตามข้อ 24 (4) ในปี นนั้
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ไี ม่อาจเรียก
ประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 101. ในกรณีทขี่ ้อบังคับนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติท่ี
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งหรือคาแนะนาและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนีด้ ว้ ย
บทเฉพาะกาล
ข้อ 102. นับแต่วันทีข่ ้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ ระเบียบใด ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนีถ้ ือ
ใช้และไม่ขดั กับข้อบังคับนี ้ ให้ถือตามระเบียบนัน้ ไปก่อนจนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึน้ ถือใช้ใหม่

ลงชื่อ………สมชาย ไกรสังข์...............ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย ไกรสังข์)

ลงชื่อ...….…เสถียร อักษรชู.................เลขานุการ
(นายเสถียร อักษรชู)

เหตุผลทีข่ อแก้ไข
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์
มาแล้วถึง 10 ฉบับ เป็ นเหตุให้บางครัง้ เกิดการอ้างอิงข้อบังคับสหกรณ์ผิดข้อ คณะกรรมการดาเนินการจึง
ได้มีมติให้แก้ไขและรวบรวมเป็ นข้อบังคับฉบับใหม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 และได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์เสียทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนีแ้ ทน
••••••••••••••••••••••••••••••••••
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