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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

พ.ศ. 2554 
 

ตามมติที่ประชมุใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั เมื่อวนัท่ี  25                       
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  ให้ยกเลกิข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  พ.ศ. 2544  
และฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิทกุฉบบั  และให้ใช้ข้อบงัคบัฉบบันีแ้ทน    ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมคีวาม
ดงันี ้

ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั พ.ศ. 2554” 
ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวันท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์รับจดทะเบยีน  ให้ยกเลกิข้อบงัคบั

สหกรณ์ที่มีอยูก่่อนข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบบัท่ีใช้บงัคบันบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ 
 
 

 
ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 
                 (ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
 
ลงช่ือ...................................................เลขานกุาร 
               (นางจฑุารัตน์  ธานีรัตน์) 
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ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด 
Walailak  University  Saving and Credit Co-Operative, Limited 

พ.ศ. 2554 

 

หมวด  1 
ชื่อ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 

 
ข้อ  1 ชื่อ ประเภทและที่ตัง้ส านักงาน 

 
 ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากดั 

Walailak  University  Saving and Credit Co-Operative, Limited 

 ช่ือยอ่(ภาษาไทย) 
 ช่ือยอ่(ภาษาองักฤษ) 

สอ.มวล. 
WUCOOP 

 ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตัง้ส านกังาน มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์  เลขที ่ 222  ต าบล ไทยบุรี  อ าเภอ ท่าศาลา 

จงัหวดั นครศรีธรรมราช  รหสัไปรษณีย์  80161 
 

สหกรณ์อาจย้ายที่ตัง้ส านกังานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร    โดยแจ้งให้ 
นายทะเบยีนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของ
สหกรณ์เดิม   หนว่ยงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์    และที่วา่การอ าเภอแหง่ท้องที่ทีส่หกรณ์ตัง้อยูเ่ป็นเวลา 
ไมน้่อยกวา่สามสบิวนั  และให้ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัในการประชมุใหญ่คราวตอ่ไปด้วย 

ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากัด  ใต้ตราสญัลกัษณ์ 
ท่ีอญัเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จลุมงกฎุ  ซึง่เป็นตราพระนาม 
ในสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  เจ้าฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
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หมวด  2 

วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 
 

ข้อ  2 วัตถุประสงค์  สหกรณ์นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของบรรดา
สมาชิก  โดยวิธีชว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัสหกรณ์   รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) สง่เสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนสว่นแหง่รายได้ของตนไว้ในทางอนัมัน่คง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) สง่เสริมการช่วยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จดัหาทนุและบริการสนิเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
(5) ร่วมมือกบัสหกรณ์อื่น  สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  องค์กร  ชมุชน 

ภาคเอกชน และหนว่ยงานของรัฐเพื่อสง่เสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) สง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชมุชน 

ข้อ  3 อ านาจกระท าการ  เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  หรือจากสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ซึง่มีสมาชิกของสมาคมนัน้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน ทัง้นี ้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(2)  จดัหาทนุเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(3)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบ 
(4)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5)  ซือ้หุ้นของธนาคารซึง่มวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6)  ซือ้หุ้นของชมุนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7)  ซือ้หุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวกหรือสง่เสริมความเจริญแก่กิจการ

ของสหกรณ์ 
(8)  ซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9)  ออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทนุอยา่งอื่นตามกฎหมายและตามทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ

ก าหนด 
(11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก  สมาชิกสมทบ  และครอบครัว 
(13) ให้ความชว่ยเหลอืทางวิชาการแก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบ 
(14) ร่วมมือหรือขอรับความช่วยเหลอืกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชมุนมุ-

สหกรณ์ สหกรณ์อื่น  หนว่ยงานตา่งประเทศ บคุคลหรือหนว่ยงานอื่น เพื่อสง่เสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(15)  ด าเนินธุรกิจ และการบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อบงัคบั สอ.มวล. 2554 

4 

(16) กระท าการตา่งๆ ตามที่อนญุาตไว้ในกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ที่กลา่วข้างต้น รวมถงึในข้อตอ่ไปนี ้
         (16.1) ให้กู้  ให้สนิเช่ือ ให้ยมื ให้เช่า ให้เชา่ซือ้ โอน รับจ านอง หรือรับจ าน า ซึง่ทรัพย์สนิของ
สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือของบคุคลอื่นแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

(16.2) จดัให้ได้มา ซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ หรือทรัพยสทิธิครอบครอง กู้  ยืม เช่า เช่าซือ้ รับโอนสทิธิ
การเช่าหรือสทิธิการเชา่ซือ้ จ านองหรือจ าน า ขายหรือจ าหนา่ย ด้วยวิธีอื่นใดซึง่ทรัพย์สนิ 

 

หมวด  3 
ทุน 

 

ข้อ  4 ที่มาของทุน  สหกรณ์อาจหาทนุเพื่อด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่น  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มี

สมาชิกของสมาคมนัน้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน ทัง้นี ้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(3) กู้ยืมเงิน  และรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงินอยา่งอื่น 
(4) สะสมทนุส ารองและทนุอื่นๆ 
(5) รับเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้ยกให้ 

 

หุ้น 
 

ข้อ  5  การออกหุ้น   สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไมจ่ ากดัจ านวน  มีมลูคา่หุ้นละสบิบาท 
ข้อ  6  การถอืหุ้น   สมาชิกทกุคนต้องช าระคา่หุ้นเป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม

อตัราสว่นของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
           ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที่สงูกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซือ้หุ้น
เพิ่มขึน้อีกเมื่อใดก็ยอ่มท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนินการแตจ่ านวนหุ้นทัง้หมดต้อง
ไมเ่กินหนึง่ในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
 สมาชิกสมทบอาจช าระคา่หุ้นเป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือรายปี หรือถือหุ้นครัง้เดียว  ก็ได้  โดยต้อง
ช าระคา่หุ้นตัง้แตเ่ดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบจะขอซือ้หุ้นเพิม่ขึน้อีกเมื่อใดก็ยอ่มท าได้  โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนินการ   แตจ่ านวนหุ้นทัง้หมดต้องไมเ่กินหนึง่ในห้าของหุ้นท่ีช าระแล้ว
ทัง้หมด ทัง้นี ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดการถือหุ้นสงูสดุของสมาชิกสมทบได้  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 
            สมาชิก และสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งทีต่นเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้ 
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            ในระหวา่งที่สมาชิกภาพของสมาชิกยงัไมส่ิน้สดุ  ห้ามมใิห้เจ้าหนีข้องสมาชิกใช้สทิธิเรียกร้องหรืออายดัคา่หุ้น
ของสมาชิกผู้นัน้  และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง    สหกรณ์มีสทิธิน าเงินตามมลูคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูม่า 
หกักลบลบหนีท้ี่สมาชิกผกูพนัต้องช าระหนีแ้ก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิพิเศษเหนือ 
เงินคา่หุ้นนัน้  กรณีดงักลา่วนีใ้ห้หมายรวมถงึสมาชิกสมทบด้วย 

ข้อ  7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การช าระคา่หุ้นรายเดือนนัน้ ให้ช าระโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนัน้ๆ ทกุเดือน    ในกรณีที่ไมส่ามารถหกัเงินได้รายเดือนของสมาชิกได้  
ให้ใช้วิธีอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสอื   และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นวา่สมาชิกนัน้  ตกอยูใ่น
พฤติการณ์อนัท าให้ไมส่ามารถช าระคา่หุ้นรายเดือนได้โดยมใิชเ่กิดขึน้ด้วยเจตนาอนัไมส่จุริตของตน  คณะกรรมการ-
ด าเนินการจะอนญุาตให้สมาชิกนัน้มิต้องช าระคา่หุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
ก็ได้ 

การช าระคา่หุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบให้ช าระโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบในวนัจา่ย 
เงินได้รายเดือนประจ าเดือนนัน้ๆ ทกุเดือน หรือหกัจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์  หรือใช้วธีิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ-
ด าเนินการเห็นสมควร 

ข้อ  8   การงดช าระเงนิค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกที่ได้ช าระเงินคา่หุ้นรายเดือนไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยยี่สบิเดือน
หรือเป็นจ านวนเงินไมน้่อยกว่าสองแสนบาท  และไมม่ีหนีส้นิกบัสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนั  จะงดช าระเงิน 
คา่หุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงต ่ากวา่อตัราที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็น
หนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  9    การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกและสมาชิกสมทบช าระเตม็มลูคา่
แล้วให้สมาชิกและสมาชิกสมทบแตล่ะคนทราบทกุสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 
หมวด  4 

การด าเนินงาน 
 

การรับฝากเงนิ 
 

ข้อ  10   การรับฝากเงนิ  สหกรณ์อาจรับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อื่น  หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มสีมาชิกของสมาคมนัน้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ รับฝากเงิน 
ได้ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการฝาก  ดอกเบีย้  การถอนเงินฝากและอื่นๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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การให้เงนิกู้ 
 

ข้อ  11   การให้เงนิกู้  เงินกู้นัน้อาจให้ได้แก่ 
(1) สมาชิก 
(2)    สมาชิกสมทบ 
(3) สหกรณ์อื่น  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน้ ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายมีอ านาจพจิารณาวินจิฉยัให้เงินกู้ ได้ตามข้อบงัคบันีแ้ละตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้    ประเภทและจ ากดัแหง่เงินกู้      หลกัประกนั
ส าหรับเงินกู้   ล าดบัแหง่การให้เงินกู้   การก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้   การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้   การควบคมุ
หลกัประกนั  การเรียกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนัน้     คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ ได้ตอ่เมื่อสหกรณ์มเีงินทนุเหลอืจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่นซึง่ประสงค์จะขอกู้ เงินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบ 
และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 12  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้  เงินกู้ซึง่ให้กู้ตามข้อ 11  จะให้ได้แตเ่ฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดสอ่ง   และกวดขนัการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้ตรงตาม 
ความมุง่หมายที่ให้เงินกู้นัน้ 

ข้อ 13  ประเภทแห่งเงนิกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบได้ตามประเภทดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เงินกู้ เพื่อเหตฉุกุเฉิน  ในกรณีที่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบมีเหตฉุกุเฉินหรือเหตอุนัจ าเป็นรีบดว่น  
และมีความประสงค์ขอกู้ เงิน  คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้
เงินกู้ เพื่อเหตนุัน้ได้ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (2) เงินกู้สามญั  ในกรณีที่สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบมีความประสงค์ขอกู้ เงินส าหรับใช้จ่าย  เพื่อ
การอนัจ าเป็น  หรือมีประโยชน์ตา่งๆ   คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายอาจ
พิจารณาให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน้ได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (3) เงินกู้พเิศษ  เมื่อสหกรณ์มฐีานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะชว่ยเหลอืให้เงินกู้   เพื่อสง่เสริมฐานะ
ความมัน่คงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการ-
ด าเนินการมอบหมายอาจพจิารณาให้เงินกู้พเิศษแก่สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบนัน้ได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ ต้อง
ระบคุวามมุง่หมายแตล่ะอยา่งของเงินกู้ประเภทนี ้ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ  และต้องมีหลกัประกนัตามทีก่ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบนัน้  จะต้องมีคา่หุ้นหรือเงินฝากหรือหลกัทรัพย์รัฐบาลหรือหลกัทรัพย์
รัฐวิสาหกิจหรือหลกัทรัพย์อื่นๆ ทีม่ีฐานะมัน่คงเทา่นัน้เป็นหลกัประกนั และให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ  14  ดอกเบีย้เงนิกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทที่ให้แกส่มาชิก  สมาชิกสมทบ  และ
สหกรณ์อื่น   ในอตัราตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 
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ข้อ  15  การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคมุให้
เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนั
ส าหรับเงินกู้ รายใดบกพร่อง   ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือวา่เงินกู้ ไมว่า่ประเภทใดๆ  เป็นอนัถงึก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง               
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที   โดยมิพกัต้องค านงึถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้   และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน 
โดยมิชกัช้า 

(1) เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ขาดสมาชิกภาพไมว่า่เพราะเหตใุดๆ 
(2) เมื่อปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่  ผู้กู้น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายที่ให้เงินกู้นัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเหน็วา่   หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้   

มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นเวลาถงึสองงวดตดิตอ่กนั   หรือผิดนดั

การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค า้ประกนัจะต้องรับผิดช าระหนีแ้ทนผู้กู้ตามที่กลา่วในวรรคก่อน และไมส่ามารถช าระหนีน้ัน้ 

โดยสิน้เชิงได้   เมือ่ผู้ค า้ประกนัร้องขอ   คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัให้ผู้ค า้ประกนัช าระเป็นงวดรายเดือน 
จนเสร็จสิน้ตามที่ผู้กู้ ได้ท าหนงัสอืให้ไว้ตอ่สหกรณ์ก็ได้สดุแตจ่ะพจิารณาเห็นสมควร   

ข้อ 16  ความผูกพนัของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน  ผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนัต้องรับผกูพนัวา่   ถ้าตนประสงค์จะขอ
ออกจากงานประจ าตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3)   จะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหนีส้นิ 
ซึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อน  เว้นแตก่รณีที่ยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อ 44 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

ข้อ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์   เงินของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทนุได้ตามที่
ก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  และตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตกิ าหนด  ภายใต้กฎหมาย
วา่ด้วยสหกรณ์  โดยให้ค านงึถงึความมัน่คงและประโยชน์สงูสดุทีส่หกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

 

การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน 
 

ข้อ 18  วงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ที่ประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนัส าหรับ 
ปีหนึง่ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึง่ก าหนดดงัวา่นีต้้องได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบยีนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชมุใหญ่ยงัมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั
ส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ข้อ 19  การกู้ยมืเงนิหรือการค า้ประกนั  สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตัว๋สญัญาใช้เงิน  หรือตราสาร-
การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรับใช้เป็นทนุด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  
ทัง้นี ้ จะต้องอยูภ่ายในวงเงินกู้ยมืหรือการค า้ประกนัประจ าปีตามข้อ 18 
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การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 
 

ข้อ 20  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพือ่ให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบั
บคุคลภายนอก  เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคบันี ้ ให้ปฏิบตัิดงันี ้

  (1)  หนงัสอืกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบกิหรือรับเงินกู้   การรับจ านอง  การไถ่ถอน
จ านอง   การรับจ าน าหลกัทรัพย์  การจ านองซึง่สหกรณ์เป็นผู้จ านอง  และในนิติกรรมอื่นๆ  จะต้องลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานกุาร  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการ-
ด าเนินการมอบหมาย   หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  หรือผู้จดัการ   รวมเป็นสองคน 

  (2)  การถอนเงินฝากของสหกรณ์ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธาน-
กรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  หรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย  หรือผู้จดัการ  รวมเป็นสองคน 

  (3)  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน  และเอกสารทัง้ปวงนอกจากที่กลา่วไว้ใน (1) และ  (2)   ข้างบนนี ้
จะต้องลงลายมือช่ือของผู้จดัการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึง่  ในหนงัสอืกู้ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นัน้  ต้องประทบัตรา
ของสหกรณ์เป็นส าคญัด้วย 

ข้อ 21  การเงนิของสหกรณ์    การรับจา่ยและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของ
ผู้จดัการ  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 22  การบัญชีของสหกรณ์    ให้สหกรณ์จดัให้มีการท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด  และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไว้ที่ส านกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน-
สหกรณ์ก าหนด 

ให้บนัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกิดเหตนุัน้    ส าหรับเหตอุื่นท่ีไมเ่ก่ียวกบั
กระแสเงินสด    ให้บนัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแตว่นัท่ีมเีหตอุนัจะต้องบนัทกึรายการนัน้  และ 
การลงบญัชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จดัท างบดลุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสบิสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์  ซึง่ 
ต้องมีรายการแสดงสนิทรัพย์  หนีส้นิ  และทนุของสหกรณ์  กบัทัง้บญัชีก าไรขาดทนุตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณ์
ก าหนด 

วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ  ณ  วันที่  30  กนัยายน  ของทุกปี 
ข้อ 23  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดลุ   ซึง่ผู้สอบบญัชีได้

ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนมุตัิในท่ีประชมุใหญ่  ภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชี 
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ตอ่ที่ประชมุใหญ่ด้วย 

ในคราวที่เสนองบดลุ   และให้สง่ส าเนารายงานประจ าปีกบังบดลุไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนั 
นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ 

อนึง่ ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ งบดลุ  พร้อมทัง้ข้อบงัคบั ระเบียบ  และ
กฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบขอตรวจดไูด้โดยไมต้่องเสยี
คา่ธรรมเนียม 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อบงัคบั สอ.มวล. 2554 

9 

ข้อ  24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ้น  
รายงานการประชมุ  ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้ 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่นแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนสมาชิกสมทบ  หรือทะเบยีนหุ้น 
ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสมาชิกสมทบอาจขอตรวจดเูอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได้  ณ  ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่ง
เวลาท างาน  แตจ่ะดบูญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินคา่หุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบรายอื่น
ไมไ่ด้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบนัน้  และได้รับอนญุาตจากผู้จดัการก่อน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
 

ข้อ 25  การตรวจสอบบัญชี     บญัชีของสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้     
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  โดยผู้สอบบญัชี 
ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์แตง่ตัง้ 

ข้อ 26  การก ากบัดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  
ผู้สอบบญัชี    หรือพนกังานเจ้าหน้าที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย     มีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสอืให้ 
คณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  หรือเชิญสมาชิก 
หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์มาชีแ้จงข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้สง่เอกสารเก่ียวกบั 
การด าเนินงาน  หรือรายงานการประชมุได้   และมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในส านกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาท างาน
ของสหกรณ์ได้ 

ทัง้นี ้  ให้ผู้ซึง่เก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลอืและให้ค าชีแ้จงแก่            
ผู้ปฏิบตัิการตามสมควร 

ข้อ 27  การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์สง่รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
ตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล  ตามแบบและระยะเวลาที่หนว่ยงานนัน้ก าหนด 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 

ข้อ 28  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิน้ปีทางบญัชีและได้ปิดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ที่รับรองโดยทัว่ไปแล้ว  ปรากฏวา่สหกรณ์มีก าไรสทุธิ  ให้จดัสรรเป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของก าไรสทุธิ  และ
เป็นคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแตต้่องไมเ่กินร้อยละห้าของก าไรสทุธิ  

ก าไรสทุธิประจ าปีที่เหลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้     ที่ประชมุใหญ่อาจจะจดัสรรได้ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ แตต้่องไมเ่กินอตัราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง   โดยคดิให้ตามสว่นแหง่ระยะเวลา  อนึง่  ถ้าสหกรณ์ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออก
จ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่ายส าหรับปีนัน้ก็ต้องไมเ่กินอตัราดงักลา่วมาแล้ว 
  ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น  ให้ค านวณเป็นรายวนัตามสว่นแหง่ระยะเวลาจนถงึวนัสิน้ปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ในแตล่ะปี 
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 (2) เป็นเงินเฉลีย่คืนให้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบตามสว่นธุรกิจที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบได้ 
ท าไว้กบัสหกรณ์ในระหวา่งปี   เว้นแตส่มาชิกหรือสมาชิกสมทบทีผิ่ดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้ในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีนัน้ 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสบิของก าไรสทุธิ 
 (4) เป็นทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไมเ่กินร้อยละสองแหง่ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู ่            
ในวนัสิน้ปีนัน้  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติที่ประชมุใหญ่  เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม(1) 
 (5) เป็นทนุเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสบิของก าไรสทุธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 (6) เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสบิของก าไรสทุธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
                        (7) เป็นทนุเพื่อจดัตัง้ส านกังานหรือทนุอื่นๆ  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 
 (8) จดัสรรเพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามมติที่ประชมุใหญ่อนมุตัิ 
 (9) ก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลอื(ถ้าม)ี  ให้จดัสรรเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
 

ทุนส ารอง 
 

ข้อ 29  ที่มาแห่งทุนส ารอง   นอกจากจดัสรรจากก าไรสทุธิตามข้อ 28  แล้ว บรรดาเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สนิ
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดวา่ให้ใช้เพื่อการใด ให้จดัสรรเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สนินัน้เป็นทนุส ารอง
ของสหกรณ์ 

อนึง่  จ านวนเงินซึง่สหกรณ์พงึจา่ยแก่บคุคลใดก็ตาม  ถ้าไมม่ีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายคุวาม   ก็ให้สมทบ
จ านวนเงินนัน้เป็นทนุส ารอง 

ก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุใหญ่จดัสรรตามข้อ  28  หาก 
ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาแล้วเห็นวา่รายการใดไมส่มควรจดัสรรหรือตดัจ านวนให้น้อยลงก็ดี    ยอดเงินจ านวนดงักลา่ว 
ให้สมทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 

ข้อ 30  สภาพแห่งทุนส ารอง  ทนุส ารองยอ่มเป็นของสหกรณ์โดยสว่นรวม สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 
จะแบง่ปันกนัไมไ่ด้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่นใดส่วนหนึง่ก็ไมไ่ด้ 

ทนุส ารองนีจ้ะถอนจากบญัชีได้เพื่อชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกิดขึน้ หรือเพื่อจดัสรรเข้าบญัชีทนุส ารอง 
ให้แก่สหกรณ์ใหมท่ี่ได้จดทะเบียนแบง่แยกจากสหกรณ์เดมิ 
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หมวด 5 
สมาชกิ 

 

ข้อ 31  สมาชิก   สมาชิกสหกรณ์นีค้ือ ผู้ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัท่ีได้ลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกและได้ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่หุ้นตามจ านวนทีจ่ะถือครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 32  คุณสมบัตขิองสมาชกิ   สมาชิกต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ 

         (2.1)   เป็นพนกังานหรือลกูจ้างประจ าหรือพนกังานสญัญาจ้าง  สงักดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
                หรือพนกังานหรือลกูจ้างประจ าโครงการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือ

บคุลากรท่ีขอยมืตวัมาปฏิบตังิานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือผู้ด ารงต าแหนง่ตาม
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พ.ศ. 2535  หรือ 

            (2.2) เป็นเจ้าหน้าที่หรือลกูจ้างประจ าของสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าที่หรือลกูจ้างประจ าของ
สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือ 

                    (2.3) เป็นลกูจ้างชัว่คราวของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวโครงการตา่งๆ ของ 
  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวของ

สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  และเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 
  ไมน้่อยกวา่ 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกสมทบ  หรือ 

(2.4) เป็นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคณุสมบตัติามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3)  โดยการ 
ออกจากงานประจ าโดยไมม่คีวามผิด  และมีอายกุารเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่  5  ปี
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกจนถึงวนัท่ีออกจากงานประจ า   หรือมีมลูคา่หุ้น 
ไมน้่อยกวา่  100,000  บาท   

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยัดงีาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก   ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบั(รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึง่
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 37)   ต้องยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้   โดยต้องมีสมาชิก 
อยา่งน้อยหนึง่คนรับรอง   

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา   ปรากฏวา่
ผู้สมคัรมีคณุสมบตัถิกูต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้    ก็ให้แจ้งผู้สมคัรนัน้
ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระคา่หุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน  
แล้วเสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหมใ่ห้ที่ประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 

ถ้าผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายไมรั่บผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตใุดๆ  ก็ตาม  ให้เสนอคณะ-
กรรมการด าเนินการ    และหากคณะกรรมการด าเนินการไมย่อมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม   เมื่อ
ผู้สมคัรร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอท่ีประชมุใหญ่เพื่อวินิจฉยัชีข้าด  มติที่ประชมุใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่นี ้ ให้ถือเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อบงัคบั สอ.มวล. 2554 

12 

ข้อ 34  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์   
คนละห้าสบิบาท  คา่ธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไมไ่ด้ 

กรณีที่สมาชิกสมทบเดมิของสหกรณ์มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ  32  ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิก  และคณะ-
กรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏวา่มคีณุสมบตัิถกูต้อง
ตามทีก่ าหนดไว้   ให้โอนย้ายเป็นสมาชิกได้  โดยไมต้่องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าอีก  และให้นบัอายกุารเป็นสมาชิก
ตอ่เนื่อง  

ข้อ 35  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชกิ     ผู้ เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบั
ช าระคา่ธรรมเนยีมแรกเข้าและคา่หุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน    เมื่อได้ปฏิบตัิดงันีแ้ล้วจงึจะถือวา่ได้สทิธิในฐานะ
สมาชิก 

 (ก) สทิธิของสมาชิกมดีงันี ้
(1) เข้าประชมุใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสยีงลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการ   หรือกรรมการด าเนินการ 
     หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) ได้รับสวสัดิการตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
(6) ได้รับสทิธิอื่นๆ  ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

 (ข) หน้าที่ของสมาชิก  มดีงันี ้
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชมุทกุครัง้ที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสริม  สนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

ข้อ 36  การโอนสมาชกิให้สหกรณ์อื่น    สมาชิกทีอ่อกจากงานประจ าตามข้อ 32(2)(2.1) (2.2) (2.3)   
และประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึง่เข้าท างาน ณ สถานท่ีแหง่ใหมน่ัน้   หากสหกรณ์นัน้ 
มีข้อบงัคบัให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมตใิห้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ถ้าสมาชิกนัน้มี 
ความประสงค์จะให้โอนเงินคา่หุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์นีไ้ปยงัสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม ่ สหกรณ์ก็
จะจดัการโอนเงินคา่หุ้น  เงินกู้   และเงินฝาก(ถ้าม)ี  ที่สมาชิกนัน้มอียูต่อ่สหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ ซึง่มาเป็นพนกังานหรือเจ้าหน้าที่
สงักดัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือสหกรณ์  หรือสหกรณ์ประเภทอื่นในหนว่ยงานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ และมี
คณุสมบตัิตามข้อ 32(2) หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมคัรถงึสหกรณ์   เมื่อได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ในข้อ 33  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สทิธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  35  ทัง้นี ้  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดมิได้โอนเงิน
คา่หุ้นให้สหกรณ์นีเ้สร็จสิน้แล้ว 

การรับโอนเงินคา่หุ้นและการปฏิบตัิเก่ียวกบัหนีส้นิท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนัน้  ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมกีารเปลีย่นแปลงช่ือ    
ช่ือสกลุ  สญัชาติ  สถานภาพ  และที่อยู ่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

 

การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 
 

ข้อ 39  การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์    ให้สมาชิกท าเป็นหนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่หรือหลายคน  เพื่อให้เป็นผู้ รับ- 
โอนประโยชน์ซึง่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนงัสอืตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ดงัวา่นีต้้องท า
ตามลกัษณะพินยักรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลีย่นแปลงการตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว  ก็ต้องท าเป็นหนงัสอื
ตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินคา่หุ้น  
เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลีย่คืน   และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่
ผู้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ตัง้ไว้  หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้  ก็คืนให้แก่บคุคลที่ได้น าหลกัฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ-
ด าเนินการวา่เป็นทายาทผู้มีสทิธิได้รับเงินจ านวนดงักลา่วนัน้  ทัง้นี ้ ตามข้อก าหนดในข้อ  45  และข้อ  46 

ในกรณีผู้มีสทิธิรับเงินผลประโยชน์ไมย่ื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ที่สมาชิก
ได้จดัท าให้สหกรณ์ถือไว้ไมม่ีตวัอยูก็่ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายคุวามฟอ้งคดใีห้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดงักลา่วไปสมทบ
เป็นทนุส ารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 

ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ    เพราะเหตใุดๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5)    ขาดคณุสมบตัติามข้อ 32(2) 
(6) ถกูออกจากงานประจ าตามข้อบงัคบัข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3)  โดยมีความผิด             
(7)  ถกูให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 42 

ข้อ 41 การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกผู้ไมม่ีหนีส้นิอยูต่อ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนัอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้ว   จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือกรรมการ-
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั  ก็ให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบด้วย 
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ข้อ 42  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
(1) ไมช่ าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดช าระคา่หุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดตอ่กนั  หรือขาดช าระรวมถึงหกงวด  (ในรอบปีบญัชี

เดียวกนั)   ทัง้นีโ้ดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายทีใ่ห้เงินกู้นัน้ 
(4) ไมจ่ดัการแก้ไขหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ทีเ่กิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ-

ด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้เป็นเวลาถึงสองงวดตดิตอ่กนั หรือผิดนดั 

การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ(ในรอบปีบญัชีเดยีวกนั) 
(6) ไมใ่ห้ข้อความจริงเก่ียวกบัหนีส้นิของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  หรือเมือ่จะก่อ

ความผกูพนัในหนีส้นิตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนั   หรือเมื่อมีความผกูพนัในหนีส้นิตอ่สหกรณ์อยู่แล้ว 
(7) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์  หรือ                

ของที่ประชมุกลุม่ที่ตนสงักดั  หรือประพฤติการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้เห็นวา่ไมซ่ื่อสตัย์สจุริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ   
ท าให้เสือ่มเสยีตอ่สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไมว่า่โดยประการใดๆ  

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ สมาชิกมีเหตใุดๆ ดงักลา่วข้างต้นนีแ้ละได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามแหง่จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชมุในขณะนัน้แล้ว  
ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนัน้ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกทีถ่กูให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอทุธรณ์ตอ่ที่ประชมุใหญ่  โดยให้ยื่นอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ-
ด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีทราบมติการให้ออก  หากคณะกรรมการด าเนินการไมด่ าเนินการเสนอตอ่ 
ที่ประชมุใหญ่  ให้สมาชิกมีสทิธิยืน่อทุธรณ์ตอ่ที่ประชมุใหญ่ได้โดยตรง    ค าวินจิฉยัของที่ประชมุใหญ่ให้เป็นท่ีสดุ 

ข้อ 43  การถอนชื่อสมาชกิออกจากทะเบียนสมาชกิ ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุ
ใดๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก 

อนึง่   ให้สหกรณ์แจ้งเร่ืองสมาชิกออกให้ประธานกลุม่ (ถ้ามี)  ซึง่เก่ียวข้องเสนอท่ีประชมุกลุม่ทราบโดยเร็ว 
ข้อ 44 สมาชิกที่ออกจากงานประจ าโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที่ออกจากงานประจ าโดยไมม่คีวามผดิ  

โดยสมาชิกมีคณุสมบตัิตามข้อ 32(2) (2.4) ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์   ก็ให้ถือวา่คงเป็นสมาชิกอยู่   และจะงดช าระ
คา่หุ้นได้ก็ตอ่เมื่อไมม่ีหนีส้นิกบัสหกรณ์   และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 45  การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตตุามข้อ 40 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนคา่หุ้นของสมาชิกซึง่ออก
เพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  
โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนัน้
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีที่ออก   โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนัน้ด้วย        
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนัน้แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้   
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
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ถ้าในปีใด   จ านวนคา่หุ้นท่ีถอนคนืเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสบิแหง่ทนุเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามทีม่ีอยูใ่นวนัต้นปีนัน้   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจา่ยคืนคา่หุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก-
สมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม ่  แตเ่ฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนือ่งจากตนได้ออกจาก
งานประจ าตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) โดยไมม่ีความผิดนัน้    คณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพโพราะเหตตุามข้อ  40(4)  สหกรณ์จะจา่ยคา่หุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล
และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 40(5) (6) (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น เงินปันผล  
และเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไมม่ีเงินปันผล
หรือเงินเฉลีย่คืนตัง้แตปี่ที่ออกจากสหกรณ์    หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายคา่หุ้นภายหลงัวนัสิน้ปีโดยขอรับเงินปันผลและ 
เงินเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัที่ท่ีประชมุใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีก็ได้  สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม  ให้ชะลอการจา่ยคืนคา่หุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจาก
สมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี และให้ค านวณเงินคา่หุ้นจา่ยคืนตอ่หุ้นท่ีจะจา่ยคืนแก่สมาชิกโดย
น าทนุเรือนหุ้นทัง้หมดหกัด้วยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหนีส้นิทัง้สิน้แล้วน ามาเฉลีย่โดยใช้จ านวนหุ้นทัง้สิน้เป็นฐานใน
การค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมลูคา่เงินคา่หุ้นจ่ายคืนตอ่หุ้นแล้ว ในปีตอ่ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมลูคา่เงินคา่หุ้น
จ่ายคืนตอ่หุ้นให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และมลูคา่ดงักลา่วจะต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตอ่หุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ  5 จนกวา่สหกรณ์
ไมม่ียอดขาดทนุสะสม 
  ข้อ 46  การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชกิต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจา่ยคืนจ านวนเงินของสมาชิกตาม 
ข้อ 45 นัน้  ให้สหกรณ์หกัจ านวนเงินซึง่สมาชิกต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ออกก่อน 
 

กลุ่มสมาชิก 
 

ข้อ 47  กลุ่มสมาชกิ  สหกรณ์อาจจดัตัง้กลุม่สมาชิกขึน้  การจดักลุม่  การประชมุกลุม่  กิจกรรมของที่ประชมุ
กลุม่  การเลอืกตัง้จ านวนกรรมการบริหารกลุม่   การด ารงต าแหนง่   การพ้นจากต าแหนง่   และการประชมุของ 
คณะกรรมการบริหารกลุม่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
ความรับผดิเพื่อหนีส้ินของสหกรณ์ 

 
ข้อ 48  ความรับผิดของสมาชกิ     สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนีส้นิของสหกรณ์จ ากดัเพียงไมเ่กินจ านวนเงิน

คา่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไมค่รบมลูคา่หุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชกิสมทบ 

 
ข้อ 49  สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมคัรเข้าเป็นสมาชิก-

สมทบด้วยความสมคัรใจ  และมคีวามประสงค์จะใช้บริการตา่งๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจ า 
ข้อ 50     คุณสมบัตขิองสมาชกิสมทบ   สมาชิกสมทบต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ ทีไ่มม่ีคณุสมบตัิตามข้อ 32    
 (2.1)    เป็นสมาชิกเดมิของสหกรณ์ที่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)  
                    เว้นแตส่มาชิกที่ออกจากงานประจ าโดยมีความผิด  และมิได้ลาออกจากสหกรณ์  หรือ 
 (2.2)    เป็นบตุร  หรือบตุรบญุธรรมตามกฎหมาย  หรือคูส่มรส  ของสมาชิก  หรือ 
 (2.3)    เป็นบิดามารดาของสมาชิก  หรือบิดามารดาของสมาชิกสมทบ  หรือ 
        (2.4)    เป็นลกูจ้างชัว่คราว ลกูจ้างรายวนัของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราว 
                   ลกูจ้างรายวนัโครงการตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  รวมทัง้ลกูจ้างชัว่คราว  
                   ลกูจ้างรายวนัโครงการรับเงินสนบัสนนุภายนอก(เบกิเงินเดือนผ่านมหาวิทยาลยั- 
                   วลยัลกัษณ์)  หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ หรือลกูจ้างชัว่คราวของสหกรณ์ประเภท 
                   อื่นในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือ 
 (2.5)    เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือ 

  (2.6)   เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของนิตบิคุคลที่มีพนัธะผกูพนักบัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
                                            อยา่งน้อย  2  ปี  หรือ 

(2.7) เป็นบคุคลที่ท าคณุประโยชน์ให้กบัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  หรือสหกรณ์   
           ที่คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาอนมุตัใิห้เป็นสมาชิกสมทบ หรือ 
 (2.8)    เป็นสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ (2.1) – (2.7)  และมีอาย ุ
 การเป็นสมาชิกสมทบไมน้่อยกวา่  10  ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้สทิธิเป็นสมาชิกสมทบจนถงึ

วนัท่ีขาดคณุสมบตัติามข้อ (2.1) – (2.7)  หรือ มีมลูคา่หุ้นไมน้่อยกวา่  200,000  บาท   
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสยัดงีาม 
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ 51  การได้เข้าเป็นสมาชกิสมทบ  ผู้ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ 
ตามแบบทีก่ าหนดไว้  โดยต้องมสีมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์นีไ้มน้่อยกวา่สามคนรับรอง     

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏวา่
ผู้สมคัรมีคณุสมบตัถิกูต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 50 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้   ก็ให้แจ้ง
ผู้สมคัรนัน้ลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า   และช าระคา่หุ้นตามจ านวน 
ที่จะถือให้ครบถ้วน 

ถ้าผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายไมรั่บผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยเหตใุดๆ  ก็ตามให้เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อวินจิฉยัชีข้าด  มตคิณะกรรมการด าเนินการให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบในกรณีดงัวา่นี ้
ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของคณะกรรมการด าเนินการซึง่เข้าประชมุ 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อบงัคบั สอ.มวล. 2554 

17 

ข้อ 52  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ     ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระคา่ธรรมเนยีม-
แรกเข้าในวนัท่ียื่นใบสมคัรเป็นสมาชิกสมทบจ านวนเงินห้าสบิบาท   คา่ธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ห้ถือวา่เป็นรายได้ของ
สหกรณ์    จะเรียกคืนไมไ่ด้ไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ 

กรณีที่สมาชิกเดมิของสหกรณ์มคีณุสมบตัิเป็นไปตามข้อ  50(2)(2.1)  ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบ  และ
คณะกรรมการด าเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา   ปรากฏวา่มีคณุสมบตัิ
ถกูต้องตามที่ก าหนดไว้  ให้โอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบได้  โดยไมต้่องช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าอีก  และให้นบัอาย ุ
การเป็นสมาชิกตอ่เนื่อง 

ข้อ 53  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชกิสมทบ ผู้ เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกสมทบกบัช าระคา่ธรรมเนยีมแรกเข้าและคา่หุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน    เมื่อได้ปฏิบตัิดงันีแ้ล้วจึงจะถือวา่
ได้สทิธิในฐานะสมาชิกสมทบ  และสมาชิกสมทบมีสทิธิและหน้าที่เฉพาะในสว่นท่ีไมข่ดักบักฎหมายสหกรณ์   

 (ก) สทิธิของสมาชิกสมทบ  มีดงันี ้
 (1)  เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุใหญ่ 

           (2)  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
           (3)  ได้รับสวสัดิการตา่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มดีงันี ้
(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3) สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแขง็ 
(4) สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ   พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

 (ค) สมาชิกสมทบไมใ่ห้มีสทิธิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
(1) ไมม่ีสทิธิในการนบัช่ือสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชมุในการประชมุใหญ่ 
(2) ไมม่ีสทิธิเลอืกประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  หรือผู้แทนสมาชิก  และไมม่ีสทิธิ 
      ในการออกเสยีงใดๆ 
(3) ไมม่ีสทิธิในการรับเลอืกเข้าเป็นประธานกรรมการ    กรรมการด าเนินการ  กรรมการอื่นๆ 
     และผู้แทนสมาชิกของสหกรณ ์์ 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุ

ใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
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(5) ขาดคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัข้อ 50 
(6)    ถกูออกจากงานประจ าตามข้อบงัคบัข้อ 50(2) (2.4) (2.6)  หรือถกูออกจากการเป็นนกัศกึษา 
        ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ตามข้อ 50(2) (2.5)  โดยมคีวามผิด             
(7) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ    สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดย
แสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนินการและเมือ่คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นวา่
เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้วจึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ   หรือกรรมการ-
ด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั  ก็ให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบด้วย 

ข้อ 56  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
เพราะเหตใุดๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมช่ าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไมล่งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

                         (3) ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 
                         (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสือ่มเสยีตอ่สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไมว่า่โดยประการใดๆ 

ข้อ 57 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ  และที่อยู่    สมาชิกสมทบคนใดม ี
การเปลีย่นแปลงช่ือ   ช่ือสกลุ  สญัชาติ  สถานภาพ  และที่อยู ่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมี
การเปลีย่นแปลง 

ข้อ 58 การตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ   ให้สมาชิกสมทบท าเป็นหนงัสอืตัง้บคุคลหนึง่หรือ 
หลายคนเพื่อให้เป็นผู้ รับโอนประโยชน์ซึง่ตนมีอยูใ่นสหกรณ์ในเมือ่ตนตายนัน้มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนงัสอืตัง้ผู้ รับโอน-
ประโยชน์ดงัวา่นีต้้องท าตามลกัษณะพินยักรรม 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลีย่นแปลงผู้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว  ต้องท าเป็นหนงัสอืตาม
ลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย   ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ   และสหกรณ์จะจา่ย 
เงินคา่หุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผล  เงินเฉลีย่คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยูใ่น
สหกรณ์ให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ที่ได้ตัง้ไว้  หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้  ก็คืนให้แก่บคุคลที่ได้น าหลกัฐาน มาแสดงให้เป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการวา่เป็นทายาทของผู้มีสทิธิได้รับเงินจ านวนดงักลา่วนัน้  ทัง้นี ้  ตามข้อก าหนดในข้อ  59  และ
ข้อ  60 

ในกรณีผู้มีสทิธิรับเงินผลประโยชน์ไมย่ื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ 
ที่สมาชิกสมทบได้จดัท าให้สหกรณ์ถือไว้ไมม่ีตวัอยูก็่ดี  เมื่อพ้นก าหนดอายคุวามฟอ้งคดใีห้สหกรณ์โอนจ านวนเงิน
ดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 
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ข้อ 59 การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 54 (1) (2) (3) นัน้ สหกรณ์จะจา่ยคืนคา่หุ้นท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ 
ให้ก่อนคา่หุ้นของสมาชิกสมทบซึง่ออกเพราะเหตอุื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก-
สมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสทิธิได้รับ    โดยเฉพาะคา่หุ้นนัน้ผู้มีสทิธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดย
ไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีที่ออกนัน้   หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีที่ออกโดยได้รับ 
เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีที่ออกนัน้ด้วย   ในเมื่อที่ประชมุใหญ่มมีตใิห้จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้แล้วก็ได้
สดุแตจ่ะเลอืก  สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจา่ยคืนให้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนคา่หุ้นท่ีถอนคนืเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสบิแหง่ทนุเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่นวนัต้นปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจา่ยคืนคา่หุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก-
สมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ  54 (4) สหกรณ์จะจา่ยคา่หุ้น เงินรับฝาก   
เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 54 (5) (6) (7) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น   
เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร
โดยไมม่ีเงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คนืตัง้แตปี่ที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จา่ยคา่หุ้นภายหลงัวนัสิน้ปี 
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนในปีนัน้ภายหลงัที่ท่ีประชมุใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีก็ได้   
สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจา่ยให้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการจา่ยคืนคา่หุ้นแก่สมาชิกสมทบ 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจ าปี   และให้ค านวณเงินคา่หุ้นจ่ายคืนตอ่หุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยน าทนุเรือนหุ้นทัง้หมดหกัด้วยขาดทนุสะสมคงเหลอืและหนีส้นิทัง้สิน้แล้วน ามาเฉลีย่โดยใช้จ านวนหุ้น
ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมลูคา่เงินคา่หุ้นจ่ายคืนตอ่หุ้นแล้ว ในปีตอ่ๆ ไปสหกรณ์ต้องค านวณมลูคา่เงินคา่หุ้น
จ่ายคืนตอ่หุ้นให้เป็นปัจจบุนัทกุปี และมลูคา่ดงักลา่วจะต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ตอ่หุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ  5 จนกวา่สหกรณ์
ไมม่ียอดขาดทนุสะสม 

ข้อ 60 การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชกิสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจา่ยคืนจ านวนเงินของ 
สมาชิกสมทบตามข้อ 59  นัน้  ให้สหกรณ์หกัจ านวนเงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชกิสมทบออกจากทะเบียนสมาชกิสมทบ    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด  ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ   
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หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหนึง่ครัง้ภายใน 

หนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ     คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได้                    

แตถ้่านายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสอืแจ้งให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั  หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทนุเกินกึ่งของจ านวน 
ทนุเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว  ต้องเรียกประชมุใหญ่วิสามญัโดยมิชกัช้า  แตไ่มเ่กินสามสบิวนันบัแตว่นัที่สหกรณ์ทราบ 

สมาชิกซึง่มีจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  หรือผู้แทน-
สมาชิกซึง่มีจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมน้่อยกวา่ห้าสบิคนลงลายมอืช่ือ 
ท าหนงัสอืร้องขอตอ่คณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื่อใดก็ได้  และให้คณะกรรมการด าเนินการ
เรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีรับค าร้องขอ   ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไมเ่รียกประชมุใหญ่
วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
มีอ านาจเรียกประชมุใหญ่วิสามญัได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 64  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ห้าพนัคน  ให้การประชมุใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเทา่นัน้ 

ข้อ 65 การเลือกตัง้และการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทา่นัน้มีสทิธิได้รับเลอืกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกคราวหนึง่ๆ ให้กระท าในท่ีประชมุกลุม่กอ่นการประชมุใหญ่สามญัของ

สหกรณ์ไมน้่อยกวา่สามสบิวนั และให้ประธานกลุม่หรือเลขานกุารกลุม่(ถ้าม)ี หรือตวัแทนกลุม่แจ้งรายช่ือผู้แทนสมาชิก
ในกลุม่ของตนตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า 

(3) ให้ที่ประชมุกลุม่ด าเนินการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิก    โดยอตัราสว่นจ านวนสมาชิกสบิคนตอ่
ผู้แทนสมาชิกหนึง่คน  ถ้าเศษของอตัราสว่นดงักลา่วเกินกึง่ให้เลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึน้อกีหนึ่งคน    ในจ านวนนี ้         
ให้ประธานกลุม่(ถ้าม)ี หรือตวัแทนกลุม่เป็นผู้แทนสมาชิกโดยต าแหนง่    โดยให้นบัรวมอยูใ่นจ านวนผู้แทนสมาชิก               
ที่กลุม่พงึเลอืกตัง้ได้   
           หลกัเกณฑ์ และวิธีการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

อนึง่  จ านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกวา่หนึง่ร้อยคนไมไ่ด้ 
ให้ผู้แทนสมาชิกอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปีทางบญัชีของสหกรณ์     ถ้ายงัไมม่ีการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม ่ 

ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยูใ่นต าแหนง่ตอ่ไปพลางก่อน 
ข้อ 66  การพ้นจากต าแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหนง่  เมื่อ 

 (1) ครบวาระหรือมกีารเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอ่ที่ประชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัหรือตอ่ประธานกรรมการ 
(3) ออกจากกลุม่ที่ตนสงักดั 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชมุกลุม่ซึง่ตนสงักดัลงมตถิอดถอน 
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ข้อ 67  ต าแหน่งผู้แทนสมาชกิว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ  ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากต าแหนง่ไมว่า่
ด้วยประการใดๆ จนท าให้จ านวนผู้แทนสมาชิกเหลอืไมถ่ึงหนึง่ร้อยคนหรือเหลอืไมถ่ึงสามในสีข่องจ านวนผู้แทนสมาชิก
ทัง้หมด   ก็ให้ที่ประชมุกลุม่ด าเนนิการเลอืกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจ านวนทีว่า่งลง   และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับ 
เลอืกตัง้อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่ที่ก าหนดเวลาที่ผู้ซึง่ตนแทนนัน้ชอบจะอยูไ่ด้ 

ข้อ 68  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชมุใหญ่ทกุคราว  ให้สหกรณ์มีหนงัสอืแจ้งวนัเวลา  
สถานท่ี  และเร่ืองที่จะประชมุให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั  แตถ้่าการประชมุนัน้
เป็นการดว่น  อาจแจ้งลว่งหน้าได้ตามสมควร  ทัง้นี ้  ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานกุาร  
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมสง่เสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ
ลว่งหน้า  ในโอกาสเดยีวกนักบัท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่    การประชมุใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนสมาชิกทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน   ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิก
มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด   หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ท่ีประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   สมาชิกทัว่ไปสามารถเข้าร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผู้สงัเกตการณ์ได้  
และแสดงความคิดเห็นตา่งๆ ได้ แตไ่มม่ีสทิธินบัเป็นองค์ประชมุ   หรือออกเสยีง  และได้รับเลอืกตัง้เป็นประธาน-
กรรมการ และกรรมการด าเนินการได้ 

ในการประชมุใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชมุแทนตนไมไ่ด้ 
ข้อ 70  การนัดประชุมใหญ่ครัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแตก่รณี   

มาประชมุไมค่รบองค์ประชมุ  ให้นดัประชมุใหญ่อีกครัง้หนึง่ภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีนดัประชมุใหญ่ครัง้แรก ในการ
ประชมุครัง้หลงันี ้ ถ้ามใิชก่ารประชมุใหญ่วิสามญัที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุแล้ว เมื่อมีสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกแล้วแตก่รณีมาประชมุไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือ 
ไมน้่อยกวา่สามสบิคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชมุ แตถ้่าเป็นการประชมุใหญ่วิสามญัที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอ  
ให้เรียกประชมุเมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุมจี านวนไมถ่ึงที่จะเป็นองค์ประชมุตามที่กลา่วในข้อ 69  
วรรคแรก  ก็ให้งดประชมุ 

ข้อ 71  อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชมุใหญ่มีอ านาจหน้าทีพ่ิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทัง้ปวงที่เกิดขึน้
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์    การเลอืกตัง้ 
ผู้แทนสมาชิก  และวินจิฉยัข้ออทุธรณ์ของผู้สมคัรซึง่มิได้รับเลอืกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกทีถ่กูให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนมุตังิบดลุ  และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด าเนินการ 

และผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จ  และคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการด าเนินการ                 

กรรมการอื่นๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ   
(6)  พิจารณาก าหนดคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่พกั และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการด าเนินการ  

และผู้ตรวจสอบกิจการ   
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(7) พิจารณาก าหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค า้ประกนั 
(8) อนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของสหกรณ์ 
(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
(11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชมุนมุสหกรณ์ที่ 

สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู ่
                         (12) พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ และเสนอให้นายทะเบียน-
สหกรณ์แตง่ตัง้  เว้นแตก่รณีผู้สอบบญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบญัชี 

(13) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามบนัทกึหรือหนงัสอืของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบญัชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14) ก าหนดรูปการซึง่สหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเกือ้หนนุบรรดาสมาชิก   และสมาชิกสมทบตาม
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
ข้อ 72  คณะกรรมการด าเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนนิการประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึง่คน  และกรรมการด าเนินการอีกสบิสีค่น  ซึง่ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชิก 
ให้กรรมการด าเนินการเลอืกตัง้ในระหวา่งกนัเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่หรือหลายคน  

เลขานกุารคนหนึง่  เหรัญญิกคนหนึง่  และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานกุาร หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนัน้เป็นกรรมการ   
และปิดประกาศให้ทราบ   โดยทัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

หลกัเกณฑ์   และวิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ 

ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุ  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หนว่ยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทจุริตตอ่หน้าที ่
(3) เคยถกูให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ  หรือมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการ            

ตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าที่ 
(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี

นบัแตปี่ที่ผิดนดัถงึปีที่เลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ  เว้นแตก่ารผิดนดันัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้
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ข้อ 73  อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
 (ก) ประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคมุการประชมุ
ดงักลา่วให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคมุดแูลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยูใ่น
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตา่งๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั 

ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ   มีอ านาจหน้าทีด่งันี ้

(1) ปฏิบตัิการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน-
กรรมการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลง 

(2) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย   ข้อบงัคบั 

ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
 (ค) เลขานุการ   มีอ านาจหน้าทีด่งันี ้

(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการทกุครัง้ 
(2) ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
(3) แจ้งนดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ   แล้วแตก่รณี 
(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  

ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
 (ง) เหรัญญิก   มีอ านาจหน้าทีด่งันี ้

(1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรับจา่ยและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถกูต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ 74  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปีนบัแต่      
วนัเลอืกตัง้   ในวาระเร่ิมแรกเมือ่ครบหนึง่ปีนบัแตว่นัเลอืกตัง้   ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวน 
หนึง่ในสองของกรรมการด าเนินการทัง้หมดโดยวิธีจบัสลาก(ถ้ามเีศษให้ปัดขึน้) และให้ถือวา่เป็นการพ้นจากต าแหนง่
ตามวาระ  ในปีตอ่ไปให้กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหนง่จนครบวาระ  หรืออยูน่านที่สดุออกจากต าแหนง่สลบักนัไป
ทกุๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว  หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนนิการชุดใหม ่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชดุเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชดุใหม ่  แตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแต่      
วนัครบวาระ 
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กรณีที่ต าแหนง่ประธานกรรมการวา่งลง  กรรมการด าเนินการทีย่งัไมพ้่นจากต าแหนง่มีสทิธิที่จะได้รับเลอืกเป็น
ประธานกรรมการได้  แตจ่ะต้องลาออกจากต าแหนง่กรรมการด าเนินการก่อน 

กรรมการด าเนินการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้อีก  แตต้่องไมเ่กินสองวาระตดิตอ่กนั  โดยต้อง
พกัหนึง่ปีจงึจะมีสทิธิสมคัรรับเลอืกตัง้ใหม ่
 ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ ให้กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ยูใ่น
ต าแหนง่ได้เช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชดุแรก  และให้น าความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ข้อ 75 การพ้นจากต าแหน่ง    กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหนง่   เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด   
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่คณะกรรมการด าเนนิการ  หรือลาออกตอ่ 

 ที่ประชมุใหญ่ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับต าแหนง่หน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผู้ ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(6) ที่ประชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรือรายตวั 
(7) นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะหรือรายตวั 
(8) ขาดประชมุคณะกรรมการด าเนินการติดตอ่กนัสามครัง้  โดยไมม่ีเหตอุนัควร 
(9)    กระท าผิดตามระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
(10)  เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีกบักิจการสหกรณ์ 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีสว่นได้เสยีตาม (7) อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติได้ภายใน
สามสบิวนันบัแตว่นัท่ีรับทราบค าสัง่  ค าวินจิฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาตใิห้เป็นท่ีสดุ 

กรณีที่ท่ีประชมุใหญ่ลงมตถิอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะ  ให้ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้
คณะกรรมการด าเนินการใหมท่ัง้คณะอยูใ่นต าแหนง่ได้เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการด าเนินการชดุแรก 

ข้อ 76 ต าแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหนง่กรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออก
ตามวาระ  (เว้นแตเ่พราะเหตตุามข้อ 75 (7))  ให้กรรมการด าเนนิการท่ียงัด ารงต าแหนง่อยูด่ าเนนิการตอ่ไปจนกวา่จะมี
การประชมุใหญ่  ซึง่จะได้มีการเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการแทนในต าแหนง่ที่วา่ง  แตถ้่าในเวลาใดจ านวนกรรมการ-
ด าเนินการลดลงจนเหลอืน้อยกวา่องค์ประชมุ  กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหนง่อยูจ่ะประชมุด าเนินการใดๆ ไมไ่ด้  
นอกจากต้องนดัเรียกให้มีการประชมุใหญ่วิสามญัขึน้โดยเร็ว 

ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการด าเนนิการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็นต าแหนง่
ประธานกรรมการ หากไมม่ีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยงัมิได้มกีารประชมุใหญ่เพื่อเลอืกตัง้ใหม ่  คณะ-
กรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการอื่นขึน้ท าหน้าที่แทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลอืกตัง้ใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึง่ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้ขึน้แทนในต าแหนง่ทีว่า่ง ให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เพยีงเทา่วาระท่ี
เหลอือยูข่องผู้ซึง่ตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 77 การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการด าเนินการประชมุกนัตามคราวที่มกิีจธุระแตต้่องมี
การประชมุกนัเดือนละหนึง่ครัง้เป็นอยา่งน้อย 
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ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานกุาร   เรียกประชมุคณะกรรมการด าเนนิการได้   
ในกรณีที่เป็นการประชมุเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงแก้ไขระเบียบ  ข้อบงัคบั  และเร่ืองที่ส าคญัอื่นๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมสง่เสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบด้วยทกุคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนนิการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการด าเนินการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 78 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน-
กิจการทัง้ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์  กบัทัง้ในทางอนัจะ
ท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดแูล
ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบปฏิบตัิการตา่งๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสัง่ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยมืเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทนุของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ และเสนองบดลุกบัรายงานประจ าปีแสดง               

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ตอ่ที่ประชมุใหญ่ 
(4) เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตัิ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตัิ   ถ้าในปีใด 

ที่ประชมุใหญ่ยงัมิได้อนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายส าหรับปีก่อนไปพลาง 
(6) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้หรือจ้าง   ก าหนดคา่จ้าง   คา่ตอบแทน   และสวสัดิการตา่งๆ ของ

ผู้จดัการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้  และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดคา่เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ  คา่เช่าที่พกั  และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการอื่นๆ  ยกเว้น 

อ านาจหน้าที่ของที่ประชมุใหญ่  ตามข้อ 71(6)  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  สมาชิก สมาชิกสมทบ           
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์  และบคุคลอื่นท่ีท าประโยชน์ให้สหกรณ์ 

(9) ก าหนดระเบียบ  และประกาศตา่งๆ ของสหกรณ์ 
(10) จดัให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึง่บรรดาทะเบียน   สมดุบญัชีเอกสารตา่งๆ    และบรรดาอปุกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรอื่น 
(12) พิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการอื่น   หรือคณะอนกุรรมการ   หรือ

คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
(13) พิเคราะห์และปฏิบตัิตามหนงัสอืของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบยีนสหกรณ์    

ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบญัชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  สมาชิกสมทบ  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจน

สอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างาน ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ความเห็นของผู้จดัการ   สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(16) เชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ หรือบคุคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษา  หรือที่ปรึกษา-

กิตติมศกัดิข์องสหกรณ์  ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนให้ตามที่เหน็สมควร 
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(17) ฟอ้ง  ตอ่สู้   หรือด าเนินคดเีก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือ 
มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 

(18) พิจารณาด าเนินการตา่งๆ เก่ียวกบัทรัพย์สนิ  ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(19) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์  เพื่อเข้าประชมุใหญ่และออกเสยีงใน

การประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรอื่น ซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นี ้
ให้เป็นไปตามที่ข้อบงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  และองค์กรนัน้ก าหนดไว้ 

(20) ค า้ประกนัเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยมื  โดยรับผิดชอบการค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 
(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   รองประธาน-

กรรมการ  เลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้จดัการ   และบคุคลที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรืองดเว้น

การกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบตัิหน้าที่ของตนจนท าให้เสยีผลประโยชน์ของสหกรณ์  
หรือสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  อนัเป็นเหตใุห้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  หรือกิจการ  หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบญัชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสยีหาย  คณะกรรมการ-
ด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสยีหายให้แก่สหกรณ์ 

 

คณะกรรมการอื่น 
 

ข้อ 80 คณะกรรมการอ านวยการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอ านวยการจาก 
คณะกรรมการด าเนินการ  จ านวนไมเ่กิน  5  คน   โดยให้ประธานกรรมการ   เหรัญญิก   และเลขานกุารของ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ  และให้คณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการด าเนินการอื่นเป็น
กรรมการอ านวยการร่วมอีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานกุารของคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานกรรมการและเลขานกุารของ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่กบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ตัง้ 
คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ   และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือ
เลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ  ต้องมกีรรมการอ านวยการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการอ านวยการทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไป
ทราบ 

ข้อ 81 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่  ของสหกรณ์   
ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ควบคมุในเร่ืองการรับเงิน  การจา่ยเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก  หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตามข้อบงัคบั  และระเบียบของสหกรณ์ 
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(2) ควบคมุการจดัท าบญัชี และทะเบียนตา่งๆ ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัอยู่
เสมอ 

(3) ควบคมุดแูล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ตลอดจนทรัพย์สนิของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดี
และปลอดภยั  และพร้อมที่จะให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทนัที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (5) ควบคมุดแูลการจดัท างบดลุ  รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ   และรายงานประจ าปีแสดงผล 
การด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ

(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์  เสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตัิ 

(7) พิจารณาแผนงาน  และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์เสนอตอ่คณะกรรมการ-
ด าเนินการพิจารณา  และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิ

(8) ท านิติกรรมตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

ข้อ 82  คณะกรรมการเงนิกู้   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงินกู้    จากคณะกรรมการ-
ด าเนินการ   จ านวนไมเ่กิน 7  คน    โดยให้มีต าแหนง่ประธานกรรมการคนหนึง่   และเลขานกุารคนหนึง่    นอกนัน้เป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่กบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการ-
เงินกู้นัน้ 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชมุกนัตามคราวทีม่ีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานกุารนดัเรียก
ประชมุได้ 

ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมกีรรมการเงินกู้ เข้าประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการเงินกู้
ทัง้หมด   จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้   ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
ข้อ 83 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าทีใ่นการพิจารณา

วินิจฉยัอนมุตัิการให้เงินกู้แก่สมาชิก  และสมาชิกสมทบ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์
รวมทัง้ข้อตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่ห้เงินกู้นัน้ 
(2) ตรวจสอบการควบคมุให้เงินกู้มีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์   และเมื่อ

เห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จดัการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) ดแูลและติดตามการช าระหนีข้องสมาชิกและสมาชิกสมทบผู้กู้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบือ้งต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้กู้ขอผอ่นเวลาการสง่

เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้  หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
ผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู้  หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกหรือสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ 
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 ข้อ 84 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการศกึษา
และประชาสมัพนัธ์  จากคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวนไมเ่กิน 5 คน โดยให้มตี าแหนง่เป็นประธานกรรมการ 
คนหนึง่  และเลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เทา่ทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ซึง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์นัน้ 
 ให้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ประชมุกนัตามคราวทีม่ีกิจธุระ    และให้ประธานกรรมการศกึษา
และประชาสมัพนัธ์  หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์    ต้องมกีรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด  จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ให้คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบตังิานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
ในการประชมุคราวถดัไป 

ข้อ 85 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศกึษาและ 
ประชาสมัพนัธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ   โดยให้การศกึษาและอบรม 
แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ  และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลกัวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขา่วสาร  ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ  ประโยชน์รวมทัง้ผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก  สมาชิกสมทบ  และบคุคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกสมทบ 
(4) ให้การศกึษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบถงึวธีิการออมทรัพย์  และ 

การใช้จา่ยเงินอยา่งรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการตา่งๆ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพ 
(5) ศกึษาและติดตามขา่วความเคลือ่นไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ในและ 

นอกประเทศ  เพื่อน าตวัอยา่งที่ดมีาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ
ตามความเหมาะสม 

(6)    ด าเนินการศกึษาปัญหา  และข้อคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ   เพื่อประโยชน์ 
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

ข้อ 86 คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการอื่น  ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  
คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสัง่แตง่ตัง้อนุกรรมการ หรือคณะท างาน หรือคณะกรรมการอืน่ๆ เพื่อมอบหมายให้
ปฏิบตัิภารกิจของสหกรณ์  โดยมอี านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

ประธานในที่ประชุม 
 

ข้อ 87  ประธานในที่ประชุม ในการประชมุใหญ่หรือการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ให้ประธาน-
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ  ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ     ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานใน
ที่ประชมุ  และถ้ารองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุด้วย  ก็ให้ที่ประชมุเลอืกกรรมการด าเนนิการคนหนึง่ขึน้เป็น
ประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
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ในการประชมุคณะกรรมการอื่นๆ เช่น  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ์  เป็นต้น  ให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการนัน้ๆ เป็นประธานในท่ีประชมุ     ถ้าประธานกรรมการ
ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ  ก็ให้รองประธานกรรมการ(ถ้าม)ีเป็นประธานในท่ีประชมุ   และถ้ารองประธานกรรมการไมอ่ยูใ่น 
ที่ประชมุด้วย   ก็ให้ที่ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชมุกลุม่  ให้ประธานของกลุม่หรือเลขานกุารกลุม่ (ถ้ามี)  เป็นประธานในท่ีประชมุตามล าดบัแตถ้่า
ประธานกลุม่หรือเลขานกุารกลุม่ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุก็ให้ที่ประชมุเลอืกสมาชิกซึง่เข้าประชมุคนหนึง่ขึน้เป็นประธานใน 
ที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วิสามญัที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุ  ในกรณีที่ท่ีประชมุใหญ่ได้มีมตถิอดถอนกรรมการ-
ด าเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย่นตวัประธานในท่ีประชมุก็ให้กระท าได้โดยเลอืกสมาชิกคนใดคนหนึง่เป็นประธานใน
ที่ประชมุเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จการประชมุ มตเิลอืกประธานในที่ประชมุในกรณีนีต้้องมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สองในสามของจ านวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

 

การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 

ข้อ 88 การออกเสียง  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึง่ให้มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนนออกเสยีงใน 
ที่ประชมุใหญ่  และที่ประชมุกลุม่สดุแตก่รณี   ได้เพียงคนละหนึง่เสยีง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชมุและออกเสยีงแทนตน
ไมไ่ด้ 

ถ้าปัญหาซึง่ที่ประชมุวินจิฉยันัน้ผู้ใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษเฉพาะตวั   ผู้นัน้จะออกเสยีงในเร่ืองนัน้ไมไ่ด้ 
 ข้อ 89 การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแตจ่ะได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบงัคบันี ้ การวินิจฉยัปัญหาตา่งๆ ใน 
ที่ประชมุใหญ่   หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชมุคณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก   
ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  เว้นแตใ่นกรณีตอ่ไปนี ้
ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

(1) การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั 
(2) การเลกิสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
(5)  การอื่นใดที่ข้อบงัคบัก าหนดให้ใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก 

 หรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 
 

รายงานการประชุม 
 

ข้อ 90 รายงานการประชุม   ในการประชมุใหญ่  การประชมุกลุม่  การประชมุคณะกรรมการด าเนนิการ  
หรือการประชมุคณะกรรมการอืน่ๆ นัน้ ต้องจดัให้ผู้ เข้าประชมุลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้บนัทกึเร่ืองที่พิจารณาวินิจฉยั
ทัง้สิน้ไว้ในรายงานการประชมุ  และให้ประธานในท่ีประชมุกบัเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ  หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการอื่นๆ หรือผู้ที่ท าหน้าที่แทนเลขานกุาร แล้วแตก่รณี  อีกคนหนึง่ที่เข้าประชมุนัน้ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็น
ส าคญั 
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หมวด  9 
ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 
ข้อ 91 การจ้างและแต่งตัง้ผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลที่มคีวามซื่อสตัย์

สจุริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตง่ตัง้หรือจ้างเป็นผู้จดัการ โดยต้องไมเ่ป็นบคุคลที่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผู้จดัการต้องท าหนงัสอืสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการเรียกให้มีหลกัประกนัตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 ในการแตง่ตัง้หรือจ้างผู้จดัการ  ต้องให้ผู้จดัการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบตัิหน้าทีด่งัก าหนดไว้ในข้อ 93 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 การคดัเลอืกหรือสอบคดัเลอืก  การก าหนดอตัราเงินเดือน การให้สวสัดิการ  ของต าแหนง่ของผู้จดัการให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

ข้อ  92   การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จดัการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไมก่ าหนดระยะเวลา
ก็ได้ 
 ข้อ  93  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จดัการมีอ านาจหน้าที่ในการจดัการทัว่ไป  และ
รับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์  รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นการถกูต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจดัให้
ผู้ เข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และทะเบียนสมาชิกสมทบตามล าดบั  และให้
สมาชิกและสมาชิกสมทบช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้ากบัเงินคา่หุ้นตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุให้มกีารเก็บเงินคา่หุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจ านวนหุ้น  จา่ยคืนคา่หุ้นและชกัชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จา่ยคืนเงินฝาก และสง่เสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้   จ่ายเงินกู้   จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู้   ให้เป็นไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จดัท ารายละเอยีดของสมาชิก และสมาชิกสมทบรายตวัเก่ียวกบัเงินคา่หุ้น และเงินให้กู้  

ปีละหนึง่ครัง้    พร้อมกบัแจ้งให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทราบเป็นรายบคุคล 
(6) พิจารณาจดัจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

รวมถงึก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตัิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบ
ดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีเ่หลา่นัน้ให้เป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ   เรียกใบรับเงิน    หรือจดัให้มีใบส าคญัโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถกูต้อง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารตา่งๆ เก่ียวกบัการเงินไว้โดย
ครบถ้วน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดแูลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนตา่งๆ  ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจบุนั 

(9) ติดตอ่ประสานงานกบัเลขานกุารในการนดัเรียกประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  
และประชมุคณะกรรมการอื่นๆ  
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(10) รับผิดชอบจดัท างบดลุรวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ  และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  และเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตั ิ

(11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
และเสนอตอ่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

(12) จดัท าแผนปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกบัแผนงานท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ 
(13) เข้าร่วมประชมุและชีแ้จงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  และประชมุ

คณะกรรมการอื่นๆ  เว้นแตก่รณีซึง่ที่ประชมุนัน้ๆ  มิให้เข้าร่วมประชมุ 
(14) ปฏิบตัิการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพย์สนิตา่งๆ  ของสหกรณ์ให้อยูใ่น

สภาพอนัดีและปลอดภยั 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ตอ่คณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ตอ่ทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ

ก าหนด 
(18) ค า้ประกนัเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืม โดยรับผิดชอบการค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั    
(19) ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย  

หรือตามที่ควรกระท า  เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลลุว่งไปด้วยดี 
ข้อ  94  การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ   ผู้จดัการต้องพ้นจากต าแหนง่ด้วยเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด  

ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืตอ่ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคณุสมบตัิตามระเบยีบของสหกรณ์    หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) เกษียณอายงุาน  หรือครบก าหนดตามสญัญาจ้าง  โดยให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบของ

สหกรณ์ 
(5) ถกูเลกิจ้าง 
(6) ถกูลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษ์วา่ได้กระท าการ  หรือ

ละเว้นการกระท าการใดๆ อนัอาจท าให้เกิดความไมส่งบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน   หรือไมเ่หมาะสมกบั
ต าแหนง่หน้าที่ผู้จดัการ 

ข้อ 95  การลาออก    ให้ผู้จดัการยื่นหนงัสอืถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไมน้่อยกวา่สามสบิวนั   และให้
ประธานกรรมการพิจารณาการลาออกนัน้   หรือให้เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ-
ด าเนินการพิจารณาการลาออกนัน้แล้วแตก่รณี  การยบัยัง้การลาออกของผู้จดัการกระท าได้ไมเ่กินหกสบิวนั 

ข้อ 96  การมอบหมายงานในหน้าที่ ผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงัมิได้มีการจดัจ้าง 
และแต่งตัง้ผู้จดัการ   หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้   ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จดัการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึง่ตามที่เห็นสมควร 
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ข้อ 97   การแต่งตัง้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถ้าต าแหนง่ผู้จดัการวา่งลง  และยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้ให้ผู้ใดด ารง 
ต าแหนง่แทน  หรือเมื่อผู้จดัการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นครัง้คราว  ให้รองผู้จดัการ  หรือผู้ช่วยผู้จดัการ  
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน 

ข้อ 98   การเปลี่ยนผู้จัดการ  ในกรณีที่มีการเปลีย่นผู้จดัการ  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ
ต้องจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน   กบับรรดาทรัพย์สนิและหนีส้นิ   ตลอดจนจดัท างบดลุของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอนัแท้จริงก่อนที่จะสง่มอบงาน 

ข้อ 99  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์     นอกจากต าแหนง่ผู้จดัการแล้ว    สหกรณ์อาจจดัจ้างและแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่
อื่น ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบตังิานในสหกรณ์ โดยต้องไมเ่ป็นบคุคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  72(1) (2) (3) (4) 
ทัง้นี ้  ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ข้อ 100  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติติมศักดิ์    คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ

หรือบคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ได้
จ านวนไมเ่กินห้าคน  เพื่อให้ความเห็นและค าแนะน าในการด าเนนิงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ข้อ 101  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือบคุคลภายนอก   

หรือนิติบคุคล  ผู้มีคณุวฒุิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์   
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี   จ านวนสองคน   หรือหนึง่นิติบคุคล 

ที่ประชมุใหญ่จะเลอืกตัง้กรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึง่ด ารงต าแหนง่หน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ-
กิจการไมไ่ด้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 102  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหนง่ได้มีก าหนดเวลาหนึง่ปีทาง

บญัชีสหกรณ์  เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยงัไมม่ีการเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม ่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิ
ปฏิบตัิหน้าที่ไปพลางก่อน 
 ข้อ 103 การพ้นจากต าแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหนง่   เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด   
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ตาย  
(2) ถึงคราวออกตามวาระ 
(3)    ลาออกตอ่ที่ประชมุใหญ่ 
(4) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(5)    ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(6) เลกินิติบคุคล(กรณีผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิติบคุคล) 
(7) เข้ารับต าแหนง่หน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี ้
(8) ที่ประชมุใหญ่ลงมตถิอดถอน 
(9)   นายทะเบยีนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะหรือรายตวั 
(10)  เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสยีกบักิจการสหกรณ์ 

ข้อ 104   ต าแหน่งว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ    ถ้าต าแหนง่ผู้ตรวจสอบกิจการวา่งลงกอ่นถึงคราว
ออกตามวาระ   ให้ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีเหลอือยูป่ฏิบตัิงานในหน้าที่ตอ่ไป  จนกวา่จะมีการประชมุใหญ่คราวถดัไป 

ข้อ 105   อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าทีต่รวจสอบ  การด าเนินงาน  
ทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีส้นิทัง้ปวง
ของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้องของการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของสหกรณ์   เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ   ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทัง้ทางวิชาการ  
และทางปฏิบตัิในกิจการนัน้ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจ้างและ   
หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสัง่ตา่งๆ ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือกิจการ
อื่นๆ    เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการด าเนินการในการประชมุ
ประจ าเดือนคราวถดัไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีตอ่ทีป่ระชมุใหญ่ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขโดยมิชกัช้า     
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ด้วยก็ได้ 

ข้อ 106  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้อง
แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสยีหาย   อนัจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตอุนัไมแ่จ้งนัน้ 
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หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

 
ข้อ  107   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  จะกระท าได้ก็แตโ่ดยหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชมุใหญ่เป็นเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ   และให้แจ้งไปยงัสมาชิก
พร้อมหนงัสอืแจ้งระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 

(2) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัได้  เมื่อมกีารพิจารณาเร่ือง 
ที่จะขอแก้ไขเพิม่เตมินัน้ในที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ    ซึง่มกีรรมการด าเนินการมาประชมุไมน้่อยกวา่สีใ่นห้า
ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมอียูใ่นขณะนัน้ โดยมตใิห้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบันัน้ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม
ของกรรมการด าเนินการท่ีมาประชมุซึง่ลงลายมือช่ือเข้าประชมุ      

(3) สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด   
หรือไมน้่อยกวา่ห้าสบิคนลงลายมือช่ือท าหนงัสอืร้องขอตอ่คณะกรรมการด าเนินการก่อนการประชมุใหญ่ไมน้่อยกวา่
สามสบิวนัให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั  ก็ยอ่มท าได้   โดยต้องระบขุ้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเตมินัน้   พร้อมด้วยเหตผุล 

(4) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัให้กระท าได้แตเ่ฉพาะในการประชมุใหญ่ที่มี 
องค์ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทัง้หมด หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  
แล้วแตก่รณี 

(5) ข้อความใดที่ท่ีประชมุใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิม่เติมแล้ว     หากปรากฏวา่ข้อความนัน้ขดักบั
กฎหมาย  หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนัน้   แล้วรับจดทะเบียน 

(6) ข้อบงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบยีนแล้ว หากยงัไมไ่ด้ก าหนดระเบียบ  หรือค าสัง่ให้
สอดคล้องกนั  ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัแล้วนัน้มาบงัคบัใช้  และให้ผู้ เก่ียวข้องถือปฏิบตัิ 

 

หมวด 12 
ข้อเบด็เสร็จ 

 
ข้อ  108  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบตา่งๆ เพื่อ

ด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อบงัคบันี ้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตังิานของสหกรณ์  รวมทัง้                  
ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝาก (จากสมาชิก และสมาชิกสมทบ) 
(2) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(4) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้ (แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบ) 
(5) ระเบียบวา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(6) ระเบียบวา่ด้วยข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
(7) ระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุเพื่อสาธารณประโยชน์ 
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(8) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี   เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 

เฉพาะระเบยีบใน (1) (2) (3)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้     
สว่นระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้สง่ส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

ข้อ 109  การด าเนินคดีเกี่ยวกบัความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สนิของสหกรณ์ถกูยกัยอก    หรือเสยีหาย 
โดยประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15  หรือข้อ 108 (3)  (4)  แตม่ิได้รับช าระตามเรียกก็ดี    
คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทกุข์   หรือฟอ้งคดีภายในก าหนดอายคุวาม 

ข้อ 110  การตีความในข้อบังคบั  ถ้ามีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในข้อบงัคบั   ให้สหกรณ์เสนอปัญหานัน้ 
ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าวินิจฉยั    และให้สหกรณ์ถือปฏิบตัิตามค าวินิจฉยันัน้ 

ข้อ 111  ทรัพย์สนิของสหกรณ์    การจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์ซึง่สหกรณ์เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้เป็นเอกฉนัท์   และต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชมุใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชมุใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสยีงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึง่มาประชมุ 

ข้อ 112  การจ าหน่ายทรัพย์สนิเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก   เมือ่สหกรณ์ต้องเลกิและได้จดัการช าระบญัชีโดย
จ าหนา่ยทรัพย์สนิตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์  ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบีย้และช าระหนีส้นิอื่นๆ  
ของสหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว  ปรากฏวา่มีทรัพย์สนิเหลอือยูเ่ทา่ใด  ให้ผู้ช าระบญัชีจ่ายตามล าดบั   ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบไมเ่กินมลูคา่หุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว แตต้่องไมเ่กินอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลีย่คืนตามข้อ  28 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2)  และ (3)   เมื่อรวมทัง้สิน้ต้องไมเ่กินยอดรวมแหง่จ านวนเงินก าไรสทุธิที่สหกรณ์หาได้ 
ในระหวา่งปีที่เลกิสหกรณ์กบัทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ  28 (4)  ในปีนัน้ 

ถ้ายงัมีทรัพย์สนิเหลอือยูอ่กีให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น   หรือสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยตามมติของ 
ที่ประชมุใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์    ในกรณีที่ไมอ่าจเรียกประชมุใหญ่ได้ภายในสามเดอืน
นบัแตว่นัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 113   ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบญัญตัิที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสัง่หรือค าแนะน าและระเบียบปฏิบตัิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นสว่นหนึง่
แหง่ข้อบงัคบันีด้้วย 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 114   สมาชิกที่ออกจากงานประจ าตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) และมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามข้อ 32(2) 
(2.4)  และปัจจบุนัยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนที่ข้อบงัคบันีจ้ะมผีลบงัคบัใช้  ให้ถือวา่สมาชิกดงักลา่วยงัคงมีสภาพ
เป็นสมาชิกตามข้อบงัคบันีโ้ดยอนโุลม 

ข้อ 115 นับแต่วันที่ข้อบังคับนีใ้ช้บังคบั  ระเบียบใดซึง่สหกรณ์ถือใช้อยูก่่อนวนัท่ีข้อบงัคบันีถื้อใช้   และ 
ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ถือใช้ตามระเบียบนัน้ไปก่อน  จนกวา่จะได้ก าหนดระเบียบขึน้ถือใช้ใหม่ 
 
 ให้คณะกรรมการด าเนินการ   คงด ารงต าแหนง่ตอ่ไปจนกวา่จะครบวาระตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
สหกรณ์ 
 ที่ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  จ ากดั  ได้ประชมุพิจารณาข้อบงัคบัข้างต้นนี ้  
เมื่อวนัท่ี  25  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  ได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์  ให้ถือใช้เป็นข้อบงัคบัสหกรณ์ได้ 
 
 
                         ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
                                               (ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
 
      ลงช่ือ…………………………………เลขานกุาร 
             (นางจฑุารัตน์  ธานีรัตน์) 
    
เหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิสหกรณ์ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม  และให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั  
 
 
 ขอรับรองวา่ข้อบงัคบัทัง้  4  ฉบบั  มีข้อความถกูต้องตรงกนั 
 
 
                         ลงช่ือ…………………………………ประธานกรรมการ 
                                               (ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
 
      ลงช่ือ…………………………………เลขานกุาร 
             (นางจฑุารัตน์  ธานีรัตน์) 
 


