ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
พ.ศ. 2552
-------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชีย งใหม่ จากั ด เพื่อให้ก ารบริห ารงานในสหกรณ์ ออมทรัพ ย์มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จากั ด
ทัน สมั ย และเหมาะสมกั บ สภาพการดาเนิ น งาน สามารถรองรับ การบริห ารงานได้ อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ อาศั ยอ านาจตามความ ใน มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2551 เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2552 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า "ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
พ.ศ. 2552"
ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด พ.ศ.
2543 และแก้ไขเพิ่มเติม
บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
*"ผู้ตรวจสอบกิจการ" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
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"เงินได้รายเดือน" หมายความว่า เงินเดือน หรือค่าจ้างประจา หรือเงินบานาญ
หรือเงินเพิ่มบานาญพิเศษ และหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดตามประกาศของ
สหกรณ์
"การฝากหรือการลงทุน" หมายความว่า การฝากหรือลงทุนตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข้อ 5. สมาชิกสหกรณ์ คือ ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
หมวด 1
ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสานักงาน และตรา
ข้อ 6. ชื่อ ชื่อย่อ ประเภท และที่ตั้ง
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Mai University Savings and Credit
Cooperative Limited
ชื่อย่อ
"สอ.มช."
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั้ สานักงาน เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ที่ตงั้ สานักงานสาขา เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ อาจย้ายที่ตั้งสานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยงานที่ กากับดูแลทราบ และดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไป
สหกรณ์อาจตั้งสานักงานสาขา หรือหน่วยบริการเพิ่มเติมเพื่อดาเนินกิจการของ
สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 7. สหกรณ์มีตราเป็นรูปวงกลมสองชั้น ชั้นในเป็นรูปช้างชูคบเพลิ ง เปรียบเหมือน
แสงสว่างส่อ งทางไปสู่ ค วามมั่น คง ชั้นนอกด้ านบนล้ อมรอบด้วยชื่อ สหกรณ์ อ อมทรัพย์
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ จ ากั ด ด้ านล่ างเป็ นพ.ศ. 2519 ซึ่ งเป็ นปี แห่ งการก่ อตั้ ง สหกรณ์ และ
ระหว่างข้อความทั้งสองมีดอกสัก ซึ่งมีกลีบดอก 6 กลีบ คั่นกลาง
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หมวด 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 8. สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก การสหกรณ์ด้วยการ
ร่วมกันดาเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ
ตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก หรือ
ครอบครัว และสหกรณ์อ่นื
(3) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
(4) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
(5) ร่วมมือกับส่วนราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม สหกรณ์
และสหกรณ์อ่นื เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว
(7) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากบุคคล นิตบิ ุคคล ส่วนราชการ
ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ
*(8) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์
อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือนิติบุคคล
ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของนิตบิ ุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
(9) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจานองหรือรับจานา ซึ่ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิก
(10) ให้สหกรณ์อ่นื กู้ยืมเงิน
(11) ดาเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(12) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
(13) ซือ้ หลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(14) ฝากเงิน หรือซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(15) ซือ้ หุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่นื
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
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(16) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม
ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(17) ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
(18) กระท าการต่ าง ๆ ตามที่ อนุ ญ าตไว้ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ เพื่ อ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนีร้ วมถึงจัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ
ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ์ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จานองหรือจานา ขาย
หรือจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
หมวด 3
ทุนและหุ้น
ข้อ 9. นอกจากการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ 8. สหกรณ์อาจหาทุน โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มผี ยู้ กให้โดยไม่มภี าระผูกพัน
ข้อ 10. สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิบบาท
ข้อ 11. สมาชิกทุกคนต้องชาระเงินค่าหุน้ เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุน้ รายเดือน หรือซือ้ หุน้ เพิ่มให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
การงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจานวนการถือหุน้ รายเดือนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์
สมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุน้ อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทั้งหมด
ข้อ 12. การชาระเงินค่าหุ้นรายเดือ นนั้นให้ชาระโดยวิธีหัก จากเงิน ได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน สาหรับสมาชิก ผู้ไม่มีเงินได้ราย
เดือน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยมิใช่เกิดขึ้ น
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ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชาระ
เงินค่าหุน้ รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ในการชาระค่าหุ้น สมาชิกจะนาค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมี
ความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนเงินค่าหุน้ ที่ยังชาระใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
ในระหว่างที่ส มาชิก ภาพของสมาชิก ยั งไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิก ใช้สิท ธิ
เรียกร้องในมูลค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ ั้น
ข้อ 13. สมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกภาพ อาจโอนหุน้ ของตนได้ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ ที่จะโอนนั้นต้องชาระครบจานวนแล้วและไม่มหี นี้สินกับสหกรณ์
(2) โอนหุ้นให้แก่สมาชิกอื่นหรือโอนให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกที่คณะกรรมการ
ดาเนินการรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
(3) การโอนหุ้นนั้น ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ผู้โอนและผู้รับโอนยื่นต่อ
สหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นเป็นการสมควรและได้จดทะเบียนการโอนแล้ว การ
โอนหุ้นนัน้ จึงเป็นอันสมบูรณ์
ข้อ 14. สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีต่าง ๆ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนตามระเบียบของสหกรณ์
กรณี ที่สหกรณ์ มีการด าเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ สมาชิก ตามมูลค่าหุ้นที่
ปรากฏในข้อ 10 แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ สมาชิก ที่พ้ นจากสมาชิก ภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิดบัญ ชีป ระจาปีและ
คานวณมูลค่าหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
การคานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อน ให้ใช้เกณฑ์คานวณ ดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทั้งสิน้ )
จานวนหุน้ ทั้งสิน้
ในการปรับ ลดมู ล ค่ าหุ้ น ที่ จ ะจ่ายคื น สมาชิก ไว้ และให้ ผู้ส อบบั ญ ชีต รวจสอบแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน สาหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ ที่กาหนดในข้อบังคับข้อ 10 ซึ่งอยู่ในบัญชี
ทุนเรือนหุน้ และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นาไปลดยอด
บัญชีขาดทุนสะสม
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เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงิน ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้ นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์
ต้องคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจ จุบันทุกปี และมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที่กาหนดไว้ในข้อ 10 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ 15. สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกถือ ให้แก่สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิน้ ปี
ทางบัญชี
หมวด 4
การดาเนินงาน
*ข้อ 16. เว้นแต่ข้อบังคับนีจ้ ะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล
ผูกพันสหกรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจานอง
ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือ
ชื่อ ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุก าร หรือเหรัญ ญิ ก หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการ หรือผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย รวมกัน
ไม่น้อยกว่าสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
*อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน
และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสาคัญด้วย
ข้อ 17. ที่ ประชุมใหญ่ อาจก าหนดวงเงินกู้ ยื มหรือการค้ าประกั นส าหรับปี หนึ่ ง ๆ ไว้
ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านีต้ ้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าที่ป ระชุม ใหญ่ ยั งมิได้ ก าหนด หรือนายทะเบี ย นสหกรณ์ ยั งมิได้ให้ ความเห็ นชอบ
วงเงินกู้สาหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 18. สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญ ญาใช้เงิน หรือออกตราสารการเงิน
หรือโดยวิธี อื่ นใด ส าหรับใช้เป็ นทุ นดาเนินงานตามวัตถุ ประสงค์ที่ คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 17.

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
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*ข้อ 19. สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจา หรือเงินฝาก
ประเภทอื่น จากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อ อมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคล
นั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การฝาก ดอกเบี้ ย การถอนเงิน ฝากและอื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตาม ที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ให้ ส หกรณ์ ด ารงสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ข้อ 20. การให้เงินกู้ สินเชื่อและการเรียกเก็บดอกเบีย้ กับสมาชิก และสหกรณ์อ่ืนนั้นให้
เป็นตามระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้และสินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้
ต่อเมื่อ สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 21. เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่ อการอันจาเป็น
หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
ความมุง่ หมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกัน
ส าหรั บ เงิ น กู้ ร ายใดเกิ ด บกพร่ อ ง ผู้ กู้ จ ะต้ อ งจั ด การแก้ ไ ขให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณี อ ย่ างใดอย่ างหนึ่ งดั งต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ ว่ าเงิน กู้ ไม่ ว่า ประเภทใด ๆ เป็ น อั น ถึ ง
กาหนดชาระคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมือ่ ปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ ู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นนั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผูก้ ู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
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(4) เมื่อผู้กู้ค้างชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น เวลา
ถึ ง สองเดื อ น หรื อ ผิ ด นั ด การช าระหนี้ ดั ง ว่ า นั้ น ถึ งสามคราวส าหรั บ เงิ น กู้ ร ายหนึ่ ง ๆ
เว้นแต่มีเหตุพ้นวิสัยให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การพิจารณาอนุมัติ ให้
ถือเสียงสองในสามของคณะกรรมการดาเนินการที่มาประชุม หากคณะกรรมการดาเนิน การ
อนุมัตแิ ล้วจะไม่มีผลผูกพันเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือสิทธิอื่น ๆ
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคสอง และไม่
สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผัน
ให้ผู้ค้าประกันชาระเป็นงวดรายเดือนจนครบจานวนตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็
ได้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 23. ผู้กู้หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือ
ลาออกจากราชการหรืองานประจาหรือหน่วยงานที่สังกัด จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ สหกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนีส้ ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น
สมาชิกอยู่
ข้อ 24. ให้สหกรณ์จัดทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่ อ มี เหตุ ต้ อ งบั น ทึ ก รายการในบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดของสหกรณ์ ให้ บั น ทึ ก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มเี หตุอันจะต้องบันทึกรายการนัน้
การลงรายการบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 25. ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเสนองบดุ ล ซึ่ งผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ ต รวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัตภิ ายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิน้ ปีทางบัญชี
การเสนองบดุ ล ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเสนอรายงานประจาปี แ สดงผลกา ร
ดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้ ส หกรณ์ ส่ งส าเนางบดุ ล ที่ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ นั้ น ไปยั งสมาชิ ก ทุ ก คน และให้
เปิดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
รายงานประจ าปี แ สดงผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ แ ละงบดุ ล ให้ เก็ บ รั ก ษาไว้
ณ สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
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*ข้อ 26. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ รองโดยทั่วไป
แล้ว หากปรากฏว่า สหกรณ์ มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ ของ
ก าไรสุ ท ธิ และเป็ น ค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตามอั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความ ในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุม
ใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็นเงินปันผลในอัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงตาม
มูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ก. ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลสาหรับปีใดด้วย จานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้นจะต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้ นที่สมาชิกชาระ
ต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคานวณเงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือนถัดไป
(2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ง
สมาชิกได้ชาระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผดิ นัดการชาระเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าเงินต้น
หรือดอกเบีย้ ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนนั้
**(3) จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ
(4) จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ ดังนี้
ก. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มอี ยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น
ใน (1)
ข. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
ทุน สาธารณประโยชน์ นี้ใ ห้ส หกรณ์ส ะสมไว้สาหรั บ ใช้จ ่า ยเพื ่อ การศึก ษาโดยทั ่ว ไป หรือ
การศึก ษ าอบ รมท างสหกรณ ์ หรือ สา ธารณ ประโยชน์ หรื อ สนั บ สนุ น กิ จ การของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือการกุศลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
**แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559

10

ค. เป็นทุนเพื่อการจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์
ง. เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
กาไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ถ้าพึงมี ให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิ้น
ข้อ 27. นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 26. แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็นทุนสารอง
ทั้งสิน้
อนึ่ ง จ านวนเงิ น ซึ่ งสหกรณ์ พึ ง จ่ ายแก่ บุ ค คลใดก็ ต าม ถ้ า ไม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ งจนพ้ น
กาหนดอายุความ ให้นาสมทบเป็นทุนสารอง
กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 26. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัด
จานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทั้งสิน้
ข้อ 28. ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันมิได้ หรือ
จะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้ ทุนสารองนี้จะถอนได้ต่อเมื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบัง
เกิดขึ้นเท่านั้น
ข้อ 29. ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิกทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนรายงาน
การประชุ ม และบั ญ ชี ต ามแบบที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ก าหนด และตามที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรให้มีข้นึ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิน้ ปีทางบัญชี
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ใน
ระหว่างเวลาทางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินกู้ของสมาชิก
รายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก ผูจ้ ัดการก่อน
ข้อ 30. ให้ส หกรณ์ จัด ให้มีเอกสารเกี่ย วกับ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎกระทรวง
ระเบียบ คาสั่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบ ซึ่งคงใช้อยู่
ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์สมาชิก และผู้สนใจ
อาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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ข้อ 31. การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
ครั้ง โดย ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ 32. เมื่อนายทะเบีย นสหกรณ์ รองนายทะเบีย นสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ออกคาสั่งเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์ ไปชี้แจงข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ ยวกั บ การดาเนินงาน หรือรายงานการประชุม หรืออาจเรีย กและเข้าร่วมประชุม
ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญ ชี ทะเบียน เอกสารและใบสาคัญ ต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้
ผู้เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบ
ตามความประสงค์
ข้อ 33. ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่
กากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ กาหนด
หมวด 5
สมาชิก
*ข้อ 34. สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
"สมาชิกสามัญ" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากัด ที่มคี ุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.1) ข้าราชการของมหาวิทยาลัย
(1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
(1.3) ลูกจ้างประจาสังกัดมหาวิทยาลัย
(1.4) บุคลากรประจาของสหกรณ์
(1.5) บุคลากรประจาของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1.6) สมาชิกสามัญตาม (1.1)-(1.5) ที่พ้นจากการเป็นบุคลากรประจาและ
ยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ (สมาชิกเดิม)
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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(1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ปี
(1.8) สมาชิกสามัญตาม (1.7) ที่พ้นจากการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
(2) สมาชิกสมทบ
"สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากัด ที่มคี ุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลา
การจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมิใช่เป็นการจ้างให้ปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะโครงการ หรือบางเวลา
(2.2) คู่สมรสของสมาชิก
*ข้อ 35. สมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้มคี วามประพฤติและลักษณะนิสัยดีงาม
(3) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่น
(4) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิตภิ าวะ และมีสัญชาติไทย
ข้อ 36. ผูป้ ระสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 37. สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 38. ผูเ้ ข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมให้แก่สหกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ถือเป็นเงินรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
*ข้อ 39. ผู้ส มัค รเข้าเป็นสมาชิก ต้องลงลายมือชื่อ ของตนในทะเบีย นสมาชิก กั บ ชาระ
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและชาระค่าหุ้นตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว จึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกรรมหรือวิชาการจากสหกรณ์
ผู้ส มัค รเข้าเป็นสมาชิก เมื่ อได้ป ฏิบั ติตามวรรคหนึ่งแล้ว ย่อมได้สิท ธิและหน้ าที่ใน
ฐานะสมาชิก ในการถือหุ้น การฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ และการ
เข้ารับ การศึก ษาอบรมตามระเบีย บที่สหกรณ์ ก าหนด เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิก
สมทบเข้าเป็นองค์ป ระชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสีย งในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์
ข้อ 40. สมาชิก ที่ย้ายหรือโอนไปสังกั ดหน่วยงานอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้
และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุน้ และหรือเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่
สหกรณ์นี้จะจัดการโอนเงินค่าหุน้ และหรือเงินกู้ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ไปให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 41. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
มีมติ รับ เป็ นสมาชิก แล้ ว จะได้สิท ธิในฐานะสมาชิก ตั้งแต่ วัน ที่ได้ล งลายมือ ชื่อ ในทะเบี ย น
สมาชิ ก กั บ ได้ ช าระค่ าธรรมเนี ย ม และสหกรณ์ ที่ ต นเป็ น สมาชิก อยู่เดิ ม ได้ โอนเงิน ค่ าหุ้ น ให้
สหกรณ์น้ีแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 42. สมาชิกผูใ้ ดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพ และที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้
ข้อ 43. สมาชิกอาจทาเป็นหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ เพื่อแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตาย
หากสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้
แล้ว ต้องทาเป็นหนังสือตามที่กล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม
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เมื่อสมาชิกถึ งแก่ ความตาย สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ย คืน
และดอกเบีย้ ตลอดจนเงินอื่น ๆ บรรดาที่มอี ยู่ในสหกรณ์นนั้ คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้
ถ้าสมาชิกมิได้ตงั้ ไว้ ให้สหกรณ์คืนแก่ทายาทผูม้ ีสทิ ธิตามกฎหมาย
*ข้อ 44. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ถูกสั่งให้ออกจากหน่วยงานในสังกัด โดยมีความผิดทางวินัย
(5) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
(6) ถูกสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ
เมื่อสมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรสสิ้นสุดลงด้วย
ข้อ 45. สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกันอาจลาออกจาก
สหกรณ์ไ ด้โ ดยแสดงความจ านงเป็น หนัง สือ ต่อ คณ ะกรรมการการด าเนิน การ เมื่ อ
คณะกรรมการด าเนิ น การได้พิ จารณาเห็ น ว่าเป็ น การชอบด้ วยข้ อบั ง คั บ และอนุ ญ าตแล้ ว
จึงให้ถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิก
คณะกรรมการด าเนิ น การอาจมอบหมายให้ ป ระธานกรรมการหรื อ รองประธาน
กรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบสวนพิจารณาแทน หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้ อ บั ง คั บ ก็ ใ ห้ ถื อ ว่ า พ้ น จากสหกรณ์ ต ามความในวรรคก่ อ นได้ เมื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้
ดาเนินการ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 46. สมาชิก อาจถู ก สั่ งให้ พ้ น จากการเป็ น สมาชิ ก เพราะเหตุ อย่ างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ขาดการชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดการชาระ
รวมถึงหกงวด โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แสดงไว้
(3) ไม่ จัด การแก้ ไขหลัก ประกั น สาหรับ เงิน กู้ ที่ เกิ ด บกพร่อ งให้ คื น ดีภ ายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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(4) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ เว้นแต่มี
เหตุ พ้ น วิ สั ย ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จารณาเป็ น ราย ๆ ไป หากคณะกรรมการ
ดาเนินการอนุมัติแล้ว จะไม่มผี ลผูกพันเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือสิทธิอ่นื ๆ
(5) ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความ
ผูกพันในหนี้สนิ ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศหรือมติของสหกรณ์ หรือมี
พฤติการณ์อันแสดงให้เห็นได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดัง กล่าว
ข้ า งต้ น และได้ ล งมติ ใ ห้ ส มาชิ ก ออกโดยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามแห่ ง จ านวน
คณะกรรมการดาเนินการที่อยู่ในที่ ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้พ้นจากสหกรณ์
สมาชิกถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้สหกรณ์ขีดชื่อสมาชิกนั้นออก
จากทะเบียน
สมาชิกที่ถูกให้พ้นจากสหกรณ์ มีสิทธิ์ยื่ นอุทธรณ์ต่อสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ทราบการให้ออก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในคราวต่อไป คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นอันสิน้ สุด
หมวด 6
การประชุมใหญ่
ข้อ 47. ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ นการ เรียกสมาชิก ประชุ มใหญ่ สามั ญ ปี ละหนึ่ ง ครั้ ง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
*ข้อ 48. เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่
สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
โดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกสามัญซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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กว่าหนึ่งร้อยคน อาจลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการ ให้เรีย ก
ประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
ในกรณี ที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่ วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 49. เมื่อมีก ารประชุมใหญ่ ทุก คราว ให้ส หกรณ์ มี หนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่
และเรื่องที่ประชุมให้บรรดาสมาชิ กทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็น
การเร่งด่ว นอาจแจ้งล่ว งหน้ าได้ ตามสมควร ทั้ งนี้ ให้ป ระธานกรรมการ หรือ รองประธาน
กรรมการ หรื อ เลขานุ ก ารเป็ น ผู้ ล งชื่ อ ในหนั งสื อ นั้ น และต้ อ งแจ้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
หน่ ว ยงานในก ากั บ ของรัฐ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านส่ งเสริม สหกรณ์ และตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ ทราบ
ล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
*ข้อ 50. การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกสามัญ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่คราวใดหากมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุ ม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง
หนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุม
ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ให้งดการประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
**ข้อ 51. ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับและออกจากสมาชิก
(2) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดาเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
**(3) พิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปีของ
สหกรณ์
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
**แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
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(4) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และองค์กรอื่นที่สหกรณ์เป็นสมาชิก
(5) วินจิ ฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และ
สมาชิกที่ถูกสั่งให้พ้นจากสหกรณ์
(6) อนุมัตงิ บดุลและจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(7) กาหนดจานวนกรรมการในคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละปี
(นายทะเบี ยนฯ ไม่รับจดในส่วนทีข่ ี ดเส้นทับ)
(8) เลือกตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ
(9) เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการดาเนินการ
(10) กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดาเนินการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(11) กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน
(12) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
(13) ดาเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(14) พิ เคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
*ข้อ 52. สมาชิกสามัญคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ป ระธานในที่ป ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสีย งชี้ขาด การวินิจฉั ยชี้ขาดของที่
ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกซึ่งมาประชุม

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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หมวด 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 53. ให้มคี ณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก (นายทะเบียนฯ ไม่รับจดในส่วนทีข่ ีดเส้นทับ)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 54. คณะกรรมการด าเนิ น การ มี ว าระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละสองปี นั บ แต่ วั น
เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการออกจาก
ตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับ ฉลาก เศษ ของ
กรรมการที่เหลือให้ปัดขึน้ และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
เมื่อครบกาหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 55. คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ก าหนดนโยบายการบริ ห ารงาน การตั ด สิ น ใจฝากหรื อ ลงทุ น ด ารง
ทรัพย์สินสภาพคล่อง รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งจัดให้มี
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพสหกรณ์
(2) ส่งเสริม ให้ ส มาชิก ครอบครั วและผู้ สนใจ เข้าใจถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
คุณค่าของสหกรณ์ ตลอดทั้งส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
(3) กาหนดวิธีการรับและการออกจากสหกรณ์ของสมาชิก กากับดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์
(4) กาหนดวิธีการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้กู้ยืมเงิน และอัตรา
ดอกเบีย้
(5) กาหนดวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การฝากเงิน และการโอนเงินของ
สหกรณ์
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(6) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุล และ
รายงานผลการดาเนินการประจาปีตอ่ ที่ประชุมใหญ่
(7) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตอ่ ที่ประชุมใหญ่
*(8) เสนอแผนงานและเป้า หมายในการด าเนิน งานรวมทั ้ง ประมาณการ
รายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
**(9) ออกข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล
การเงิน การพัสดุ การบัญชี และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินการบริหารงานของ
สหกรณ์
(10) ดาเนินการคัดเลือก แต่งตั้ง จ้าง เลิกจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ กาหนด
อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง
(11) ตั้งสานักงานสาขา หรือหน่วยบริการเพื่อบริการสมาชิกตามความจาเป็น
(12) พิจารณาออกข้อกาหนดการปรับโครงสร้างหนี้ตามความจาเป็น
(13) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ
และบรรดาอุปกรณ์ดาเนินการงานของสหกรณ์
(14) แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการ
(15) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(16) แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(17) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนมอบหมาย
(18) พิจารณารายงานหรือข้อเสนอของคณะกรรมการตาม ข้อ 62
กรรมการอื่นๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิก
(19) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(20) ดาเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(21) กระทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
**แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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(22) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้า
ประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ ของสันนิบ าตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ หรือองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก
(23) ให้ความเป็นธรรมแก่บรรดาสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(24) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนหน้าที่อื่นที่มิได้กาหนดไว้
เป็นหน้าที่ของผูใ้ ด
เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น การตามข้ อ บั ง คั บ นี้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะให้คณะกรรมการตามข้อ 62
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุ ก าร เหรัญ ญิ ก ผู้ จั ด การ หรือ บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้องได้ต ามความจาเป็ น เว้น แต่ อานาจตาม (1) จะมอบให้ ผู้ใดตัด สิ นใจมิ ได้ การมอบ
อานาจดังกล่าวให้จัดทาเป็นคาสั่ง
*ข้อ 56. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ ป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชี ถึงวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
(6) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(7) เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 57. กรรมการดาเนินการเฉพาะตาแหน่ง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
ก. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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ข. ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ค. ลงลายมือชื่อในหลักฐานต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ กรณีที่เป็นการทานิตกิ รรมต้องลงลายมือชื่อและประทับตราของสหกรณ์ จึงจะมีผล
ผูกพันสหกรณ์
ง. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(2) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
ก. ปฏิบัติงานในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง
ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(3) กรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
ก. รับผิดชอบจัดทาวาระและรายงานการประชุม ตลอดจนดาเนินการอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(4) กรรมการและเหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
ก. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่ายและการเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สินของ สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
*ข้อ 58. กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งครบวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ผิดนัดการชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรือดอกเบีย้
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 56.
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อ 59. ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
เพราะเหตุตามข้อ 58(7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไปจนกว่า
จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าใน
เวลาใดจานวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้รองประธานหรือกรรมการอื่นรักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะได้มกี ารเลือกตั้ง
ประธานกรรมการใหม่ และให้ดาเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งโดยเร็ว เว้นแต่
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน
กรรมการด าเนิ น การซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง ขึ้ น แทนในต าแหน่ งที่ ว่ า ง ให้ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่งได้เพียงระยะเวลาที่เหลือของผูซ้ ึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 60. ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครัง้ เป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการและเลขานุการ นัด
เรียกประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
แก้ ไขข้อบั งคั บ ระเบี ย บ และเรื่องที่ส าคัญ อื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้ แจ้งหน่ วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานในกากับของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์และตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบด้วยทุก
คราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ จะต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 61. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ หรือกระทาโดย
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้า ที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ และ
สมาชิก หรือ ท าให้ ส หกรณ์ มี ข้อ บกพร่อ งเกี่ ย วกั บ การเงิน การบัญ ชี หรือ กิจการ หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย คณะกรรมการดาเนิน การต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
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ข้อ 62. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
(1) คณะกรรมการอานวยการ
(2) คณะกรรมการเงินกู้
(3) คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบ จานวนของคณะกรรมการ และอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการต่าง ๆ ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบหรือวินิจฉัยในการประชุมคราวถัดไป
การประชุมและองค์ประชุมให้นา ข้อ 61 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
หมวด 8/1
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ปรึกษา
ข้อ 63. ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทาเป็นหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน
และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร รวมทั้งมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้า ที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 67. เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 64. คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้มอี านาจแต่งตั้งและสั่งให้ผู้จัดการพ้นจาก
ตาแหน่ง
คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
*ข้อ 65. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนีเ้ ป็นหรือทาหน้าที่ผจู้ ัดการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
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(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกสถาบันการเงินเลิกจ้างเพราะกระทาความผิด
ข้อ 66. ผูจ้ ัดการจะพ้นจากตาแหน่ง
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการดาเนินการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดมีมติ
ให้ถอดถอนเพราะ
(3.1) บกพร่องต่อหน้าที่ หรือ
(3.2) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(4) ผลการปฏิบัติงานไม่ผา่ นการประเมิน 2 ปีติดต่อกัน
ข้อ 67. ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อให้
การดาเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์
(2) รับผิดชอบจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน รายงานประจาปีแสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) เสนอแผนดาเนินงานการเงินและงบประมาณของปีถัดไปต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(4) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(5) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(6) เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและเงินกู้
ของสถาบันการเงินอื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(7) เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
(8) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนควบคุม
ดูแลให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียน และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
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(9) ควบคุมให้มกี ารเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้
และการถือหุน้ ในสหกรณ์
(10) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินกับสหกรณ์
(11) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้
และดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่
กาหนดไว้
(12) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กู้คงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะ
หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบ
(13) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสาคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญ
และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(14) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(15) ติดต่อประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(16) เสนอจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบ
รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผูบ้ ังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(17) เสนอแต่งตั้งรองผูจ้ ัดการ ผู้ช่วยผูจ้ ัดการ สมุหบ์ ัญชี หัวหน้างาน และ
หัวหน้าหน่วย
(18) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(19) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(20) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ตอ่ ทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด
(21) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมายให้ หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 68. ผู้จัดการต้องปฏิบัติตามคาสั่งหรือมติของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งสั่งใน
หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของสหกรณ์ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า
การปฏิบั ติตามค าสั่ งหรือมติ นั้น อาจจะท าให้เสี ย หายแก่ส หกรณ์ หรือจะเป็น การไม่รัก ษา
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ประโยชน์ ข องสหกรณ์ หรื อ หากปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งหรื อ มติ จ ะเกิ ด ปั ญ หาตามมา จะเส นอ
ความเห็นเป็นหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาหรือทบทวนก็ได้ และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าคณะกรรมการดาเนินการยืนยันให้ปฏิบัติตาม ผูจ้ ัดการต้องปฏิบัติตาม
ในการปฏิบัติคาสั่งหรือมติของคณะกรรมการดาเนินการที่ผู้จัดการได้เสนอความเห็น
ดังกล่าวในวรรคแรกไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้จัดการไม่ตอ้ งรับผิดในความเสียหายนั้น
ข้อ 69. ถ้ าต าแหน่ งผู้จั ด การว่างลง และยั งไม่ ได้ แต่ งตั้ งให้ ผู้ ใดด ารงต าแหน่ งแทน
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน
ผู้จัดการอาจมอบหมายให้รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ข้อ 70. ในกรณี ที่ ผู้ จั ด การพ้ น จากต าแหน่ ง ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคณ ะกรรมการ
ดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ
หนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง
มอบงาน
ข้อ 71. สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา
กิ ตติ มศั ก ดิ์ได้ เพื่ อให้ค าแนะนาและคาปรึก ษาในการดาเนิน งานทั่ วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
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หมวด 8/2
ผู้ตรวจสอบกิจการ
*ข้อ 73. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการ
พ้นจากตาแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการ มีดังต่อไปนี้
73.1 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น สมาชิ ก ของสหกรณ์ หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รั บ เลื อ กตั้ งจากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(3) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีป ระสบการณ์ ในด้านการเงิน
และบัญ ชี ด้านการเศรษฐกิ จ กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับสหกรณ์ หรือมี ประสบการณ์ ด้านการ
ตรวจสอบบัญชีหรือตรวจสอบกิจการ
(4) เป็นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ โดย
ต้องเคยปฏิบัติงานในตาแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมาก่อน สามารถนาประสบการณ์ด้าน
บริหารและปฏิบัติการ มาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารงานของ
สหกรณ์ได้
73.2 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล
ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้
ออกจากตาแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่นื ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผูต้ รวจสอบกิจการ หรือมี
คาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อ่นื
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่นื
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่นื
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
73.3 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(3) และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ
73.2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จานวน 1 คน
(2) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(4) และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ
73.2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฏิบัติการ จานวน 1 คน
ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็นผู้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 73.1 และลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 และนาเสนอรายชื่อเรียง
หมายเลขตามที่ผสู้ มัครจับฉลากได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนแบบลับ และให้ผู้
มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ในกรณี มี เหตุ ผ ลและจาเป็ น ที่ ป ระชุม ใหญ่ อ าจจะเลื อ กผู้ต รวจสอบกิ จ การ
ส ารองไว้ได้ ด้ านการเงิน การบัญ ชีและการงบประมาณ จานวน 1 คน และด้านบริหารและ
ปฏิบัติการ จานวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานแทนทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตาแหน่ง
73.4 ให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ ข องสหกรณ์ ก าหนดค่ าตอบแทน ค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน คุณภาพงาน และฐานะการเงินของสหกรณ์
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73.5 ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
73.6 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการ หรือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิตบิ ุคคล ออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 73.1 หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 73.2
*ข้อ 74. อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังต่อไปนี้
74.1 ผู้ตรวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงและ
ตรวจสอบกิ จ การด้ า นต่ า ง ๆ โดยผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ งปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด ดังนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่นื ๆ
ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณ
การรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(5) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคาสั่งต่าง ๆ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
-----------------------------------------------------------------------*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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74.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ มี หน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร เพื่อสรุป ผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนในคราวต่อไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ าปี ให้ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มี
การปฏิ บัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ คาสั่ง ประกาศหรือค าแนะนาของทางราชการ
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิ ก และสหกรณ์ อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การแจ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการทันทีเพื่อดาเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวต่อ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
74.3 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดาเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตาม
รายงานการตรวจสอบกิจการข้อ 74.2 และให้จัดส่งสาเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์
และผลการติด ตามของผู้ต รวจสอบกิจการต่อ สานัก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ และสานัก งาน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
74.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อ
ชีแ้ จงรายงานการตรวจสอบกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุม
74.5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คาชีแ้ จง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล
เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์สนิ ต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการใน
การเข้าไปในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทาการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบกิจการ
(2) กาหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
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(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้การดาเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ของสหกรณ์
*ข้อ 75. ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ
(1.1) มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1.2) ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
(1.3) ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิ ปกติ
(1.4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการสหกรณ์
(2) ความซื่อตรง
(2.1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสว่ นตัว
(2.2) ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
(3) ความเป็นกลาง
(3.1) พึงละเว้นการเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือกระทาการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์
(3.2) ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
(4) ความรู้ ความสามารถ
(4.1) รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(4.2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
(5) การรักษาความลับ
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคาในฐานะพยานตาม
กฎหมาย
(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

*แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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หมวด 9
การออกระเบียบ ข้อกาหนด การแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกและออกข้อบังคับ
ข้อ 76. ให้ ค ณะกรรมการดาเนิน การมี อานาจออกระเบี ย บ และข้อก าหนด ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รวมทั้งมีอานาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นใด เพื่อให้การบริหารงาน
สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อ 77. สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือยกเลิกและออกข้อบังคับฉบับใหม่ได้
โดยมติแห่งที่ป ระชุมใหญ่ ซึ่งมีค ะแนนเสีย งไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิก ที่ม า
ประชุม ทั้ งนี้ให้ ส หกรณ์ เสนอขอจดทะเบีย นการแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้อบั งคั บ นั้ นต่ อนายทะเบีย น
สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้แจ้ง
ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิ หรือความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ ที่ได้ดาเนินการมาก่อนหน้านั้น
ข้อ 78. เมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก และได้จัดการชาระบัญ ชี โดยจาหน่ายทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชาระหนี้สินอื่น ๆ
ของสหกรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏว่ าสหกรณ์ ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ผู้ชาระบัญ ชีจ่าย
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26(2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไร
สุทธิที่ สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม
ข้อ 26(4) ก. ในปีนั้น
ถ้ า ยั งมี ท รั พ ย์ สิ น เหลื อ อยู่ อี ก ให้ โอนให้ แ ก่ ส หกรณ์ อื่ น หรื อ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี
ที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันชาระบัญชีเสร็จ
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ข้อ 79. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์นาบทบัญญัติที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้
บังคับ
ข้อ 80. ให้ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการตามข้อบังคับฉบับนี้
ในกรณี มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การตีความในข้อบั งคับ ให้ขอค าวินิจฉั ย จากนายทะเบีย น
สหกรณ์ และให้ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
บทเฉพาะกาล
ข้อ 81. ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรือคาสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับฉบับนี้
มี ผ ลใช้ บั งคั บ ยั งคงใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรือ แย้ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ นี้ จนกว่ า จะมี ระเบี ย บ
ประกาศ มติ หรือคาสั่งที่ออกตามข้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ
ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งคณะกรรมการด าเนิ น การ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ เลื อ กตั้ งขึ้ น ตาม
ข้อบังคับ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด พ.ศ. 2543 และแก้ไข
เพิ่มเติม อยู่ในวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปจนครบวาระ
ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ที่ดารงตาแหน่งก่อนข้อบังคับฉบั บนี้ถือใช้ให้ดารง
ตาแหน่งต่อไปจนครบตามสัญญาจ้าง
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2551 เมื่ อ วัน ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2552 ได้ มี ม ติ
เห็นชอบ ให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น โดยให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
ลงชื่อ
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