
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

พ.ศ. 2552 

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

 

 โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย  

เชียงใหม่ จ ากัด เพื่อให้การบริหารงานในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงาน สามารถรองรับการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความ ใน มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ 

สหกรณ์ พ .ศ. 2542 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2551 เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์    

พ.ศ. 2552 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ ากัด 

ดังตอ่ไปนี ้

          ข้อ 1.  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า "ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด  

พ.ศ. 2552" 

         ข้อ 2. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นต้นไป 

          ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด  พ.ศ. 

2543 และแก้ไขเพิ่มเติม  

 บรรดาข้อบังคับและระเบียบอื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แลว้ในข้อบังคับนี ้ หรอืซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ 4.  ในข้อบังคับนี้ 

  "สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 

  "สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จ ากัด  

  "คณะกรรมการด าเนินการ" หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 

         *"ผู้ตรวจสอบกิจการ" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก 

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
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  "เงินได้รายเดือน" หมายความว่า เงินเดือน หรอืค่าจา้งประจ า หรือเงินบ านาญ 

หรอืเงินเพิ่มบ านาญพิเศษ และหรอืเงินอื่นใดที่ได้รับจากหนว่ยงานเจา้สังกัดตามประกาศของ

สหกรณ์      

  "การฝากหรอืการลงทุน" หมายความว่า การฝากหรือลงทุนตามประกาศของ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 ข้อ 5. สมาชิกสหกรณ์ คือ ผูไ้ด้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือ

ในทะเบียนสมาชิก และได้ช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 

หมวด 1 

ชื่อ ประเภท ที่ตั้งส านักงาน และตรา 
 

 ข้อ 6. ชื่อ  ชื่อย่อ  ประเภท และที่ตั้ง 

  ชื่อ   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

  ชื่อภาษาอังกฤษ Chiang Mai University Savings and Credit 

                                         Cooperative Limited 

  ชื่อย่อ  "สอ.มช." 

  ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย์ 

  ที่ตัง้ส านักงาน  เลขที่ 239 ถนนหว้ยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

  ที่ตัง้ส านักงานสาขา   เลขที่ 110   ถนนอินทวโรรส   ต าบลศรภีูม ิ อ าเภอเมอืง  

จังหวัดเชยีงใหม่ 

  สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา

เห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ และหน่วยงานที่ก ากับดูแลทราบ และด าเนินการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวตอ่ไป 

  สหกรณ์อาจตั้งส านักงานสาขา หรือหนว่ยบริการเพิ่มเติมเพื่อด าเนินกิจการของ

สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 ข้อ 7.  สหกรณ์มีตราเป็นรูปวงกลมสองช้ัน ช้ันในเป็นรูปช้างชูคบเพลิง เปรียบเหมือน

แสงสว่างส่องทางไปสู่ความมั่นคง   ช้ันนอกด้านบนล้อมรอบด้วยชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ด้านล่างเป็นพ .ศ. 2519 ซึ่งเป็นปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์  และ

ระหว่างข้อความทั้งสองมีดอกสัก ซึ่งมีกลีบดอก 6 กลีบ คั่นกลาง 
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หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

 

 ข้อ 8. สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ด้วยการ

ร่วมกันด าเนินธุรกิจ ในข้อต่อไปนี ้ 

  (1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ

ตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร   

  (2)  ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก หรือ

ครอบครัว และสหกรณ์อื่น 

  (3) จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ 

  (4)  ออกตั๋วสัญญาใชเ้งินหรอืตราสารการเงิน 

  (5)  ร่วมมอืกับส่วนราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม สหกรณ์

และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

  (6)  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว  

  (7)  ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากบุคคล นิตบิุคคล สว่นราชการ 

ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ 

  *(8)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรอืประเภทประจ าจากสมาชิกหรอืสหกรณ์

อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือนิติบุคคล

ซึ่งมีบุคลากรหรอืลูกจา้งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของนิตบิุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

  (9)  ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม  ให้เช่า  ใหเ้ช่าซื้อ  โอน  รับจ านองหรือรับจ าน า  ซึ่ง

ทรัพย์สินแก่สมาชิก  

  (10)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงนิ 

  (11) ด าเนินธุรกิจหรือกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

  (12)  ฝากเงนิในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

  (13)  ซือ้หลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  

  (14)  ฝากเงิน หรือซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่สหกรณ์ 

  (15)  ซือ้หุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2563 
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  (16)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริม

ความเจรญิแก่กิจการของสหกรณ ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

  (17)  ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติก าหนด 

  (18)  กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างตน้ ทั้งนีร้วมถึงจัดใหไ้ด้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรอืทรัพยสิทธิ 

ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิ์ การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จ านองหรือจ าน า ขาย

หรอืจ าหนา่ยด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน 

  

หมวด 3 

ทุนและหุ้น 
 

 ข้อ 9. นอกจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อ 8. สหกรณ์อาจหาทุน โดยวิธี

ดังตอ่ไปนี ้

   (1) ออกหุ้น 

   (2) รับเงนิอุดหนุนหรอืทรัพย์สินที่มผีูย้กให้โดยไม่มภีาระผูกพัน 

 ข้อ 10.  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 

 ข้อ 11.  สมาชิกทุกคนต้องช าระเงนิค่าหุน้เป็นรายเดือนต้ังแตเ่ดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก 

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุน้รายเดือน หรอืซือ้หุน้เพิ่มให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบของสหกรณ์ 

 การงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  หรอืลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

 สมาชิกแตล่ะคนจะต้องถือหุน้อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แตไ่ม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ที่ช าระแล้ว

ทั้งหมด 

 ข้อ 12. การช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ

สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ  ทุกเดือน ส าหรับสมาชิก ผู้ไม่มีเงินได้ราย

เดือน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

 เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น

ว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยมิใช่เกิดขึ้น
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ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระ

เงินคา่หุน้รายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

 ในการช าระค่าหุ้น  สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมี

ความรับผดิเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุน้ที่ยังช าระใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ที่ตนถือ 

 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ

เรียกร้องในมูลค่าหุ้นของสมาชิกผูน้ั้น 

 ข้อ 13. สมาชิกที่ลาออกจากสมาชิกภาพ  อาจโอนหุน้ของตนได้ภายใต้เงื่อนไข 

ดังตอ่ไปนี ้

   (1) หุน้ที่จะโอนนั้นต้องช าระครบจ านวนแล้วและไม่มหีนี้สินกับสหกรณ์ 

   (2) โอนหุ้นให้แก่สมาชิกอื่นหรอืโอนให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกที่คณะกรรมการ

ด าเนินการรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  

   (3) การโอนหุ้นนั้น ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนยื่นต่อ

สหกรณ์ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควรและได้จดทะเบียนการโอนแล้ว การ

โอนหุ้นนัน้จงึเป็นอันสมบูรณ์ 

 ข้อ 14. สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพในกรณีต่าง ๆ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืนตามระเบียบของสหกรณ์ 

 กรณีที่สหกรณ์มีการด าเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นที่

ปรากฏในข้อ 10  แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการ

จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปีและ

ค านวณมูลค่าหุน้ที่จะจา่ยคืนแก่สมาชิก 

       การค านวณมูลค่าหุน้ตามวรรคก่อน ให้ใช้เกณฑ์ค านวณ ดังนี้ 

    

       มูลค่าต่อหุน้ =  ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิทั้งสิน้) 

                                                                 จ านวนหุน้ทั้งสิน้ 

 ในการปรับลดมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนสมาชิกไว้ และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน ส าหรับส่วนต่างของมูลค่าหุน้ที่ก าหนดในข้อบังคับข้อ 10 ซึ่งอยู่ในบัญชี

ทุนเรอืนหุน้และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้น าไปลดยอด

บัญชขีาดทุนสะสม 
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         เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงิน  ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์

ต้องค านวณมูลค่าเงนิค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่

สูงกว่ามูลค่าหุน้ที่ก าหนดไว้ในข้อ 10 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยีอดขาดทุนสะสม 

 ข้อ 15. สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกถือ ให้แก่สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิน้ปี

ทางบัญชี 

หมวด 4 

การด าเนินงาน 

 

          *ข้อ 16. เว้นแต่ข้อบังคับนีจ้ะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล

ผูกพันสหกรณ์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืมตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจ านอง    

ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือ

ชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ

กรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรอืผู้จัดการ หรอืผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย รวมกัน

ไม่น้อยกว่าสองคน 

  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้อง

ลงลายมือช่ือของผู้จัดการและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 *อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงนิ  ตั๋วสัญญาใช้เงิน

และตราสารการเงนิของสหกรณ์น้ัน ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 

 ข้อ 17. ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้

ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านีต้้องได้รับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ 

         ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ

วงเงินกู้ส าหรับปีใด ก็ใหใ้ช้วงเงินกู้ยมืส าหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ 18. สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  หรือออกตราสารการเงิน

หรือโดยวิธีอื่นใด  ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควร  ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงนิกู้ยืมหรอืการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 17. 

 

*แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
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        *ข้อ 19.  สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือเงินฝากประจ า หรือเงินฝาก

ประเภทอื่น จากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคล

นั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์  ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ ์

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์                     

 ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน      

กฎกระทรวง 

         ข้อ 20.  การให้เงินกู้ สินเชื่อและการเรียกเก็บดอกเบีย้กับสมาชิก และสหกรณ์อื่นนั้นให้

เป็นตามระเบียบของสหกรณ์ 

 การให้เงินกู้และสินเชื่อแก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้

ต่อเมื่อ สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ข้อ 21. เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจ าเป็น 

หรอืมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม

ความมุง่หมายที่ให้เงนิกู้นั้น 

 ข้อ 22. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกัน

ส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้ จะต้องจัดการแก้ ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึง

ก าหนดช าระคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

และให้คณะกรรมการด าเนนิการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

  (1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 

  (2) เมือ่ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า ผูกู้้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย

ที่ให้เงินกู้นัน้ 

  (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด

บกพร่องและผูกู้้มิได้จัดการแก้ไขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 
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  (4) เมื่อผู้กู้ค้างช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา

ถึ งสองเดือน หรือผิดนั ดการช าระหนี้ ดั งว่ านั้ นถึ งสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึ่ ง ๆ  

เว้นแต่มีเหตุพ้นวิสัยให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การพิจารณาอนุมัติให้

ถือเสียงสองในสามของคณะกรรมการด าเนินการที่มาประชุม หากคณะกรรมการด าเนินการ

อนุมัตแิล้วจะไม่มีผลผูกพันเงินปันผล เงนิเฉลี่ยคืน หรอืสิทธิอื่น ๆ  

 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผดิชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคสอง และไม่

สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผัน

ให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็

ได้ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 23. ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือ

ลาออกจากราชการหรืองานประจ าหรือหน่วยงานที่สังกัด  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ สหกรณ์

ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิน้เสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น

สมาชิกอยู่ 

 ข้อ 24. ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้

ถูกต้องตามความเป็นจริงและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงาน

สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด         

 เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึก

รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุด

บัญชภีายในสามวันนับแตว่ันที่มเีหตุอันจะต้องบันทึกรายการนัน้ 

 การลงรายการบัญชีตอ้งมเีอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

 วันสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์ให้สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี   

 ข้อ 25. ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ

รับรองแล้วตอ่ที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัตภิายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชี 

 การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนนิงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

       ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นั้นไปยั งสมาชิกทุกคน และให้

เปิดเผยไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

         ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไป

ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

         รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุลให้เก็บรักษาไว้   

ณ ส านักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 
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 *ข้อ 26. เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

แล้ว หากปรากฏว่า สหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง แตต่้องไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ  

  ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความ ในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุม

ใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) จา่ยเป็นเงินปันผลในอัตราไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม 

มูลค่าหุน้ที่ช าระแล้วของสมาชิกแตล่ะคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 

  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผลตาม (4) ก.  ออกจ่ายเป็นเงิน

ปันผลส าหรับปีใดด้วย  จ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นจะต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว

มาแล้ว 

  ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อสหกรณ์ภายใน

วันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระ

ต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน  สหกรณ์จะค านวณเงนิปันผลให้ตัง้แต่เดอืนถัดไป 

  (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ง

สมาชิกได้ช าระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผดินัดการช าระเงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าเงินต้น

หรอืดอกเบีย้ในปีใด มใิห้ได้รับเงนิเฉลี่ยคืนส าหรับปีนัน้ 

     **(3) จา่ยเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบของ

ก าไรสุทธิ 

  (4) จา่ยเป็นทุนสะสมไว้ เพื่อด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ ดังนี้ 

    ก. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มอียู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจ านวนถึงร้อยละแปดแหง่ทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุน

รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้โดยมติแหง่ที่ประชุมใหญ่เพื่อจา่ยเป็นเงนิปันผลตามหุ้น

ใน (1) 

    ข. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  

ทุนสาธารณประโยชน์นี ้ให้สหกรณ์สะสมไว้ส าหรับใช้จ่ายเพื ่อการศึกษาโดยทั ่วไป  หรือ

การศ ึกษาอบรมทางสหกรณ ์  หร ือสาธารณประโยชน์  หรือสนับสนุนกิจการของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ หรอืการกุศลตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 *แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 

**แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 
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    ค. เป็นทุนเพื่อการจัดตั้งส านักงานหรอืกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความ

มั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

    ง. เป็นทุนสวัสดิการสมาชกิ ไม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสุทธิ 

  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลอือยู่ถ้าพึงมี ให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น  

 ข้อ 27. นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 26. แล้ว บรรดาเงนิอุดหนุนหรอืทรัพย์สิน

ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็นทุนส ารอง

ทั้งสิน้ 

 อนึ่ง จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้น

ก าหนดอายุความ ให้น าสมทบเป็นทุนส ารอง 

 ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่

จัดสรรตามข้อ 26. หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการใดไม่สมควรจัดสรรหรอืตัด

จ านวนให้นอ้ยลงก็ดี ยอดเงนิจ านวนดังกล่าวใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งสิน้ 

 ข้อ 28. ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกันมิได้  หรือ

จะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็มิได้ ทุนส ารองนี้จะถอนได้ต่อเมื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบัง

เกิดขึ้นเท่าน้ัน 

 ข้อ 29. ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิกทะเบียนหุ้น และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนรายงาน

การประชุมและบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และตามที่คณะกรรมการ

ด าเนนิการเห็นสมควรใหม้ีขึ้น 

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้น ให้สหกรณ์แจ้งการ

เปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชี 

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ใน

ระหว่างเวลาท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงนิค่าหุ้น เงินฝากหรือเงนิกู้ของสมาชิก

รายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อักษรจาก ผูจ้ัดการก่อน 

 ข้อ 30. ให้สหกรณ์จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  กฎกระทรวง 

ระเบียบ  ค าสั่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ข้อบังคับ  และระเบียบ  ซึ่งคงใช้อยู่

ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นี้ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์สมาชิก และผู้สนใจ

อาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
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 ข้อ 31. การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น  ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ

ครั้ง  โดย ผู้สอบบัญชซีึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

           การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 32. เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์  

ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ออกค าสั่งเป็นหนังสือ

ให้คณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอื่น ๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์  สมาชิกของสหกรณ์ ไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือให้ส่ง

เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุม หรืออาจเรียกและเข้าร่วมประชุม 

ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน  เอกสารและใบส าคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้

ผู้เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบ

ตามความประสงค์ 

 ข้อ 33. ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่

ก ากับดูแลตามแบบและระยะเวลาที่หนว่ยงานนัน้ก าหนด 
 

หมวด 5 

สมาชิก 
  

         *ข้อ 34. สมาชิกสหกรณ์ ม ี2 ประเภท ดังนี้ 

         (1) สมาชิกสามัญ 

        "สมาชิกสามัญ" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ ากัด ที่มคีุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (1.1) ข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

   (1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

   (1.3) ลูกจา้งประจ าสังกัดมหาวิทยาลัย  

   (1.4) บุคลากรประจ าของสหกรณ์ 

   (1.5) บุคลากรประจ าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

   (1.6) สมาชิกสามัญตาม (1.1)-(1.5) ที่พ้นจากการเป็นบุคลากรประจ าและ

ยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ (สมาชิกเดิม)  
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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  (1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ติดต่อกันไม่น้อย

กว่า 3 ปี   

     (1.8) สมาชิกสามัญตาม (1.7) ที่พ้นจากการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ติดตอ่กันไม่น้อยกว่า 10 ปี   

 (2) สมาชิกสมทบ  

 "สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ ากัด ที่มคีุณสมบัติขอ้ใดข้อหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

  (2.1)  พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลา

การจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมิใช่เป็นการจ้างให้ปฏิบัติงาน

เฉพาะเรื่อง หรอืเฉพาะโครงการ หรอืบางเวลา 

  (2.2)  คู่สมรสของสมาชิก 

  *ข้อ  35. สมาชิก ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

       (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

       (2)  เป็นผู้มคีวามประพฤติและลักษณะนิสัยดีงาม 

       (3)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์อื่น 

       (4)  เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิตภิาวะ และมีสัญชาติไทย  

 ข้อ 36. ผูป้ระสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 37. สหกรณ์อาจเปิดรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 38. ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่สหกรณ์ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ให้ถือเป็นเงินรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

  *ข้อ 39. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและช าระค่าหุ้นตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เมื่อได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว  จึงจะถือว่าได้

สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

 

 
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

  



 13 

  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 

     (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรอืออกเสียงลงคะแนน 

     (2) เข้าชื่อให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 

     (3) เสนอหรอืได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

          (4) ได้รับบริการทางธุรกรรมหรอืวิชาการจากสหกรณ์ 

            ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ย่อมได้สิทธิและหน้าที่ใน

ฐานะสมาชิก ในการถือหุ้น การฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ และการ

เข้ารับการศึกษาอบรมตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  เว้นแต่สิทธิในการนับชื่อของสมาชิก

สมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ

ด าเนนิการสหกรณ ์

            สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์ 

 ข้อ 40. สมาชิกที่ย้ายหรือโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ 

และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมตใิห้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ

ให้โอนเงนิค่าหุน้และหรอืเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  

สหกรณ์นี้จะจัดการโอนเงินค่าหุน้และหรอืเงินกู้ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ไปใหต้ามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้

ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 41. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตอ่สหกรณ์  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ

มีมติรับเป็นสมาชิกแล้ว  จะได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน

สมาชิกกับได้ช าระค่าธรรมเนียม และสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้

สหกรณ์นี้แล้ว  

           การรับโอนเงินคา่หุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สนิที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 42. สมาชิกผูใ้ดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล สัญชาติ  สถานภาพ และที่อยู่ ต้อง

แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  มฉิะนั้นสหกรณ์จะไม่

รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

 ข้อ 43. สมาชิกอาจท าเป็นหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ เพื่อแต่งตั้งบุคคลหรอืคณะบุคคล

ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่ความตาย  

          หากสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้

แล้ว ต้องท าเป็นหนังสือตามที่กล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม 
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           เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน

และดอกเบีย้ตลอดจนเงนิอื่น ๆ บรรดาที่มอียู่ในสหกรณ์นัน้คืนใหแ้ก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  

ถ้าสมาชิกมิได้ตัง้ไว้ ให้สหกรณ์คนืแก่ทายาทผูม้ีสทิธิตามกฎหมาย 

        *ข้อ 44. สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 

  (3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

  (4) ถูกสั่งให้ออกจากหน่วยงานในสังกัด โดยมีความผดิทางวินัย 

  (5) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก 

  (6) ถูกสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ  

  เมื่อสมาชกิสามัญขาดจากสมาชิกภาพ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ

สมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรสสิ้นสุดลงดว้ย 

 ข้อ 45. สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออกจาก

สหกรณ ์ได ้โดยแสดงความจ านงเป ็นหน ังส ือต ่อคณะกรรมการการด าเน ินการ  เมื่อ

คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว      

จงึให้ถือวา่พ้นจากการเป็นสมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการหรอืกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบสวนพิจารณาแทน หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วย

ข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าพ้นจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ เมื่อผู้ได้ รับมอบหมายได้

ด าเนนิการ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ข้อ 46. สมาชิกอาจถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังตอ่ไปนี ้

   (1) ขาดการช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดการช าระ

รวมถึงหกงวด โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 

   (2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แสดงไว้ 

   (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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   (4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง

เดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ เว้นแต่มี

เหตุพ้นวิสัย ให้คณะกรรมการด าเนินการพิ จารณาเป็นราย ๆ ไป หากคณะกรรมการ

ด าเนนิการอนุมัติแล้ว จะไม่มผีลผูกพันเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรอืสิทธิอื่น ๆ 

   (5) ไม่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความ

ผูกพันในหนี้สนิต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

   (6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือมติของสหกรณ์ หรือมี

พฤติการณ์อันแสดงให้เห็นได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่า

โดยประการใด ๆ 

 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว

ข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน

คณะกรรมการด าเนินการที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้พ้นจากสหกรณ์    

สมาชิกถูกสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้สหกรณ์ขีดชื่อสมาชิกนั้นออก

จากทะเบียน 

 สมาชิกที่ถูกให้พ้นจากสหกรณ์  มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่

วันที่ทราบการให้ออก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในคราวต่อไป ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่

ให้เป็นอันสิน้สุด 

 

หมวด 6 

การประชุมใหญ่ 
 

          ข้อ 47. ให้คณะกรรมการด าเนินการ เรียกสมาชิกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์ 

          *ข้อ 48. เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่

สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

โดยมิชักช้า แตไ่ม่เกินสามสิบวันนับแตว่ันที่สหกรณ์ทราบ 

 สมาชิกสามัญซึ่งมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม่น้อย 

 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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กว่าหนึ่งร้อยคน อาจลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ให้เรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 

 ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการ

เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่

เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรได้  

 ข้อ 49. เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่  

และเรื่องที่ประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็น

การเร่งด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธาน

กรรมการ  หรือเลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานในก ากับของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ ทราบ

ล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจง้ให้สมาชิกทราบด้วย 

        *ข้อ 50. การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญ หรอืไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุมใหญ่คราวใดหากมีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง

หนึ่งภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุม

ใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ

ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงที่จะ

เป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคแรก ก็ใหง้ดการประชุม  

 ในการประชุมใหญ่  สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

 **ข้อ 51. ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้น 

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

  (1)  รับทราบเรื่องการรับและออกจากสมาชิก 

  (2)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของ

คณะกรรมการด าเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

  **(3)  พิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ

สหกรณ์ 
 
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

**แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 
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  (4)  รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

และองค์กรอื่นที่สหกรณ์เป็นสมาชิก 

 (5)  วินจิฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้มัครซึ่งมไิด้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และ

สมาชิกที่ถูกสั่งให้พ้นจากสหกรณ์ 

       (6) อนุมัตงิบดุลและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 

  (7) ก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการในแตล่ะปี 

       (8) เลือกตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ 

       (9) เลือกตั้งหรอืถอดถอนกรรมการด าเนินการ 

      (10) ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ  หรือ

กรรมการอื่น ๆ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

      (11) ก าหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืค้ าประกัน 

      (12) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

     (13) ด าเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรอืเนื่องในการจัดใหส้ าเร็จตาม   

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

            (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรอืผูส้อบบัญช ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 *ข้อ 52. สมาชิกสามัญคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่

ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

  (1) การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ 

  (2) การควบสหกรณ์ 

  (3) การแยกสหกรณ์ 

  (4) การเลิกสหกรณ์ 

  (5) การอื่นใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

สมาชิกซึ่งมาประชุม 

 

 

 

 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  

(นายทะเบียนฯ ไม่รับจดในสว่นทีขี่ดเสน้ทบั) 
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หมวด 7 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 

 ข้อ 53. ให้มคีณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 คุณสมบัติ  หลักเกณฑ ์ และวิธีการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ 54. คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน

เลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการออกจาก

ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก เศษของ

กรรมการที่เหลือให้ปัดขึน้ และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 กรรมการด าเนินการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอกีได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 

 เมื่อครบก าหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่

ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 ข้อ 55. คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และมตขิองที่ประชุมใหญ่ ซึ่งรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

   (1)  ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การตัดสินใจฝากหรือลงทุน ด ารง

ทรัพย์สินสภาพคล่อง รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งจัดให้มี

แผนพัฒนาและประกันคุณภาพสหกรณ์ 

  (2)  ส่งเสริมให้สมาชิก ครอบครัวและผู้สนใจ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ

คุณค่าของสหกรณ์ ตลอดทั้งส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

  (3)  ก าหนดวิธีการรับและการออกจากสหกรณ์ของสมาชิก ก ากับดูแลให้

สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมตขิองสหกรณ์ 

  (4)  ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการรับฝากเงนิ การให้กู้ยืมเงิน และอัตรา

ดอกเบีย้ 

              (5)  ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ การฝากเงิน และการโอนเงนิของ

สหกรณ์ 

(นายทะเบียนฯ ไม่รับจดในสว่นทีขี่ดเสน้ทบั) 
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  (6)  ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบดุล และ

รายงานผลการด าเนินการประจ าปีตอ่ที่ประชุมใหญ่ 

  (7)  เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตอ่ที่ประชุมใหญ่ 

  *(8)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานรวมทั ้งประมาณการ

รายจ่ายประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ

          **(9) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 

การเงิน  การพัสดุ  การบัญชี  และข้อก าหนดอื่น ๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินการบริหารงานของ

สหกรณ์ 

  (10)  ด าเนินการคัดเลือก แต่งตั้ง จา้ง เลิกจ้างผู้จัดการและเจา้หน้าที่ ก าหนด

อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้จัดการและ

เจ้าหนา้ที่ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

  (11) ตั้งส านักงานสาขา หรือหนว่ยบริการเพื่อบริการสมาชิกตามความจ าเป็น 

  (12)  พิจารณาออกข้อก าหนดการปรับโครงสรา้งหนี้ตามความจ าเป็น 

  (13)  จัดให้มแีละดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ 

และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินการงานของสหกรณ์ 

  (14)  แตง่ตัง้ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนนิการ 

  (15)  พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

               (16) แตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะท างาน  

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  (17)  พิเคราะหแ์ละปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรอื 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง

นายทะเบียนมอบหมาย 

   (18) พิจารณารายงานหรอืข้อเสนอของคณะกรรมการตาม ข้อ 62   

กรรมการอื่นๆ ผูต้รวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ หรอืสมาชิก 

  (19)  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอต่อนาย

ทะเบียนสหกรณ์ 

  (20)  ด าเนนิคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 

  (21)  กระท าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุในวัตถุประสงค์ของ 

สหกรณ์ 
 
  

*แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 

**แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561   
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  (22)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์ เพื่อเข้า

ประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม

สหกรณ์ หรอืองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก 

  (23)  ให้ความเป็นธรรมแก่บรรดาสมาชิก และเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ 

  (24)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนหน้าที่อื่นที่มิได้ก าหนดไว้

เป็นหนา้ที่ของผูใ้ด 

              เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการตามข้อบังคับนี ้

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะให้คณะกรรมการตามข้อ 62 

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องได้ตามความจ าเป็น เว้นแต่อ านาจตาม (1) จะมอบให้ผู้ใดตัดสินใจมิได้ การมอบ

อ านาจดังกล่าวใหจ้ัดท าเป็นค าสั่ง 

 *ข้อ 56. หา้มมใิห้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอ่ไปนีเ้ป็นหรือท าหนา้ที่กรรมการ 

  (1)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรอื

หนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

  (3)  เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรอืมีค าวินิจฉัยเป็น

ที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มมีติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตตอ่หนา้ที่ 

  (5)  เคยผดินัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรอืดอกเบีย้ ในระยะเวลา

สองปีทางบัญชี ถึงวันเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

             (6) เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง ขา้ราชการการเมอืง ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

   (7)  เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   

 ข้อ 57. กรรมการด าเนินการเฉพาะต าแหน่ง มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ 

  (1) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดังนี้ 

  ก. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ

ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
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  ข. ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนนิงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

  ค. ลงลายมอืชื่อในหลักฐานต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน

ข้อบังคับนี ้กรณีที่เป็นการท านิตกิรรมต้องลงลายมือชื่อและประทับตราของสหกรณ์ จงึจะมีผล

ผูกพันสหกรณ์ 

  ง. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให ้ภายใต้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรอืค าสั่งของสหกรณ์ 

  (2)  รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

    ก. ปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน

กรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธาน

กรรมการว่างลง 

         ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรอืค าสั่งของสหกรณ์ 

                          ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการด าเนนิการมอบหมาย 

  (3)  กรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

   ก. รับผดิชอบจัดท าวาระและรายงานการประชุม ตลอดจนด าเนินการอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

    ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรอืค าสั่งของสหกรณ์ 

    ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการด าเนนิการมอบหมาย 

  (4)  กรรมการและเหรัญญิก มอี านาจหน้าที่ดังนี้ 

          ก. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่ายและการเก็บรักษาเงินและ

ทรัพย์สินของ สหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

     ข. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใต้

ข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศ มต ิหรอืค าสั่งของสหกรณ์ 

                          ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการด าเนนิการมอบหมาย 

 *ข้อ 58.  กรรมการด าเนินการตอ้งพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังตอ่ไปนี ้

         (1) ด ารงต าแหนง่ครบวาระ  

         (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  
 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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                (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

         (4) ผดินัดการช าระหนี้ไม่วา่เงนิต้นหรอืดอกเบีย้ 

         (5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 56. 

         (6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรอืรายบุคคล 

         (7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

         (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดตอ่กันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

 ข้อ 59. ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่

เพราะเหตุตามข้อ 58(7) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่า

จะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าใน

เวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ

ด าเนนิการ ให้มกีารประชุมใหญ่วิสามัญขึน้โดยเร็ว 

 ในกรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความใน

วรรคก่อนนั้น ให้รองประธานหรือกรรมการอื่นรักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะได้มกีารเลือกตั้ง

ประธานกรรมการใหม่ และให้ด าเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งโดยเร็ว เว้นแต่

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน 

 กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ใน

ต าแหน่งได้เพียงระยะเวลาที่เหลือของผูซ้ึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

 ข้อ 60. ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ

ประชุมกันเดือนละครัง้เป็นอย่างนอ้ย 

 ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการและเลขานุการ นัด

เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่ส าคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ หรือ

หนว่ยงานในก ากับของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสหกรณ์และตรวจบัญช ีสหกรณ์ทราบด้วยทุก

คราว 

 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  จะต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 61. ถ้าคณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าโดย

ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และ

สมาชิก หรือท าให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ

การเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ

เสียหาย คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
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 ข้อ 62. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ

ด าเนนิการเลือกกันเองเพื่อเป็นคณะกรรมการตา่ง ๆ ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการอ านวยการ 

   (2) คณะกรรมการเงินกู้ 

   (3) คณะกรรมการศกึษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ 

            องค์ประกอบ จ านวนของคณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ์ 

            ข้อวนิิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการต่าง ๆ ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่

คณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบหรอืวินิจฉัยในการประชุมคราวถัดไป 

            การประชุมและองค์ประชุมให้น า ข้อ 61 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

หมวด 8/1 

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ปรึกษา 

 

 ข้อ 63. ในการจา้งผู้จัดการสหกรณ์ต้องท าเป็นหนังสอืสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน 

และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกใหม้ีหลักประกันอันสมควร  รวมทั้งมกีารประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี 

 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังก าหนดไว้ในข้อ 67.  เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ 64. คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มอี านาจแตง่ตั้งและสั่งให้ผู้จัดการพ้นจาก

ต าแหน่ง 

          คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน สทิธิประโยชน์และสวัสดิการ  ให้

เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 *ข้อ 65. หา้มมใิหบุ้คคลซึ่งมีลักษณะดังตอ่ไปนีเ้ป็นหรือท าหนา้ที่ผูจ้ัดการ 

        (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

   (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรอื

หนว่ยงานของรัฐหรอืเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่    

 

*แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
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   (3)  เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรอืมีค าวินิจฉัยเป็น

ที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 

   (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มมีติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ 

เพราะเหตุทุจริตตอ่หนา้ที่ 

        (5) เคยถูกสถาบันการเงนิเลิกจ้างเพราะกระท าความผิด 

 ข้อ 66. ผูจ้ัดการจะพ้นจากต าแหน่ง 

  (1)  ตาย 

   (2)  ลาออก 

             (3)  คณะกรรมการด าเนินการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดมีมติ

ให้ถอดถอนเพราะ 

     (3.1) บกพร่องต่อหน้าที่ หรือ 

       (3.2) ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

                  (4)  ผลการปฏิบัติงานไม่ผา่นการประเมิน 2 ปีติดต่อกัน  

 ข้อ 67. ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

  (1)  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ ตอ่คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อให้

การด าเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ 

  (2) รับผดิชอบจัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน รายงานประจ าปีแสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

  (3) เสนอแผนด าเนินงานการเงินและงบประมาณของปีถัดไปต่อคณะกรรมการ

ด าเนนิการ 

  (4)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานใหม้ี 

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

                 (5)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนตอ่คณะกรรมการด าเนินการ  

  (6) เสนอความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้เงนิฝากและเงินกู้

ของสถาบันการเงินอื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

  (7) เข้าร่วมประชุมชีแ้จงในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

และการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 

  (8) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกต้อง ตลอดจนควบคุม  

ดูแลให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินคา่หุน้

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
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  (9) ควบคุมให้มกีารเก็บเงินคา่หุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้

และการถือหุน้ในสหกรณ์ 

  (10) รับฝากเงนิ จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงนิกับสหกรณ์ 

  (11)  เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้

และด าเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงนิกู้ ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่

ก าหนดไว้ 

  (12)  จัดท ารายละเอียดเงนิค่าหุน้ และเงินใหกู้้คงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะ

หกเดือน พร้อมกับแจง้ให้สมาชิกทราบ  

  (13) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบส าคัญโดย

ครบถ้วน รับผดิชอบในการรับจ่ายเงนิทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญ

และเอกสารตา่งๆ เกี่ยวกับการเงนิไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป

ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

  (14)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชแีละทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้

ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  (15)  ติดตอ่ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 

  (16)  เสนอจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบ 

รวมถึงก าหนดหน้าที่และวธิีปฏิบัติงานของบรรดาเจา้หน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนเป็น

ผูบ้ังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง

เรียบร้อย 

  (17)  เสนอแต่งตั้งรองผูจ้ัดการ ผู้ช่วยผูจ้ัดการ สมุหบ์ัญชี หัวหนา้งาน และ

หัวหนา้หนว่ย  

  (18)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสอืของสหกรณ์ 

  (19)  รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผดิชอบตรวจตราทรัพย์สินตา่ง ๆ ของ

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 

  (20)  เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ตอ่ทางราชการตามแบบและ

ระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 

  (21) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ 

ของสหกรณ์มอบหมายให ้หรอืตามที่ควรกระท า เพื่อใหก้ิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

 ข้อ 68. ผู้จัดการต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งสั่งใน

หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของสหกรณ์ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่า

การปฏิบัติตามค าสั่งหรือมตินั้น อาจจะท าให้เสียหายแก่สหกรณ์ หรือจะเป็นการไม่รักษา
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ประโยชน์ของสหกรณ์  หรือหากปฏิบัติตามค าสั่งหรือมติจะเกิดปัญหาตามมา จะเสนอ

ความเห็นเป็นหนังสือเพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาหรือทบทวนก็ได้ และเมื่อได้

เสนอความเห็นแลว้ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการยนืยันใหป้ฏิบัติตาม ผูจ้ัดการตอ้งปฏิบัติตาม 

          ในการปฏิบัติค าสั่งหรือมติของคณะกรรมการด าเนินการที่ผู้จัดการได้เสนอความเห็น

ดังกล่าวในวรรคแรกไว้แล้ว หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้จัดการไม่ตอ้งรับผดิในความเสียหายนั้น 

 ข้อ 69. ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว้เป็นผู้รักษาการแทน 

           ผู้จัดการอาจมอบหมายให้รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์

ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

 ข้อ 70. ในกรณีที่ผู้จัดการพ้นจากต าแหน่ง ให้ เป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการ

ด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและ

หนี้สินของสหกรณ์ ตลอดจนจัดท างบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง

มอบงาน 

 ข้อ 71. สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่อื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้

ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา หรอืที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้

เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
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หมวด 8/2 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 *ข้อ 73. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง วาระการด ารงต าแหนง่ และการ

พ้นจากต าแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการ มีดังตอ่ไปนี้ 

            73.1  ผูต้รวจสอบกิจการต้องมคีุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

                 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

                 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ

หนว่ยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  

                 (3) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในด้านการเงิน

และบัญชี ด้านการเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือมีประสบการณ์ด้านการ

ตรวจสอบบัญชหีรอืตรวจสอบกิจการ   

                 (4) เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ โดย

ต้องเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยมาก่อน สามารถน าประสบการณ์ด้าน

บริหารและปฏิบัติการ มาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารงานของ

สหกรณ์ได้ 

   73.2 ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มลีักษณะต้องหา้ม ดังตอ่ไปนี้ 

                (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล

ที่รับงานสอบบัญชขีองสหกรณ์ในปีบัญชนีั้น 

                (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีบัญชขีองสหกรณ์ 

                (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรอืเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ ์

                (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้

ออกจากต าแหนง่ผู้จัดการหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรอืสหกรณ์อื่น ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

                (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

                (6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 



 28 

                (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ

หนว่ยงานของรัฐ หรอืเอกชนฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

                (8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรอืมี     

ค าวนิิจฉัยเป็นที่สุดใหพ้้นจากต าแหน่งกรรมการ หรอืผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หรอื

สหกรณ์อื่น 

                (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมีตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรอืผู้

ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรอืสหกรณ์อื่น 

               (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรอืสหกรณ์อื่น 

               (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชี

รับอนุญาต 

               (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบ

บัญชภีาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชี

สหกรณ์ 

              (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมอืนไร้ความสามารถ คนวิกลจรติหรอืจติ

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

   73.3 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรอืบุคคลภายนอก 

                (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(3) และไม่มลีักษณะต้องหา้มตามข้อ 

73.2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จ านวน 1 คน 

                (2) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(4) และไม่มลีักษณะต้องหา้มตามข้อ 

73.2 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านบริหารและปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 

             ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และ

ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 73.1 และลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 และน าเสนอรายชื่อเรียง

หมายเลขตามที่ผูส้มัครจับฉลากได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนแบบลับ และให้ผู้

มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

             ในกรณีมีเหตุผลและจ าเป็น ที่ประชุมใหญ่อาจจะเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ

ส ารองไว้ได้ ด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จ านวน 1 คน และด้านบริหารและ

ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานแทนทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง 

         73.4 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ

งาน คุณภาพงาน และฐานะการเงนิของสหกรณ์ 
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         73.5 ผูต้รวจสอบกิจการมวีาระด ารงต าแหนง่คราวละ 1 ปี และเมื่อพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งอกีได้ 

         73.6 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้น

จากต าแหน่งเมื่อ 

              (1) ตาย 

              (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบ

กิจการ หรอืยื่นตอ่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแตก่รณี 

              (3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดา หรอืนิตบิุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบุคคล 

                (4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 73.1 หรอืมีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ 73.2 

 *ข้อ 74. อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังต่อไปนี้ 

           74.1  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงและ

ตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ

ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ดังนี้  

               (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงนิ ตลอดจน

ทรัพย์สินและหนีส้ินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์ 

               (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

เพื่อประเมินผลและอาจให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหนา้ที่อื่น ๆ 

ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนัน้ ๆ 

               (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ของสหกรณ์ตลอดจนหนังสอื

สัญญาจา้ง และหลักประกัน 

               (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงนิตามประมาณ

การรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 

               (5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง

แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มต ิและค าสั่งต่าง ๆ 

               (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของ

สหกรณ์หรอืกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร   
------------------------------------------------------------------------ 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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           74.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการ

ตรวจสอบกิจการ ดังตอ่ไปนี้ 

                (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป 

                   (2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

    (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มี

การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ 

รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์  จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่

สมาชิกและสหกรณ์ อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการด าเนินการทันทีเพื่อด าเนินการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อ

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชยีงใหม่ 

   74.3 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตาม

รายงานการตรวจสอบกิจการข้อ 74.2 และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์

และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงาน

สหกรณ์จังหวัดเชยีงใหม่ 

        74.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อ

ชีแ้จงรายงานการตรวจสอบกิจการที่น าเสนอต่อที่ประชุม 

        74.5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

             (1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลอื ให้ค าชีแ้จง พร้อมทั้งจัดเตรยีมข้อมูล 

เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และทรัพย์สนิต่าง ๆ และให้ความร่วมมอืแก่ผู้ตรวจสอบกิจการใน

การเข้าไปในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบกิจการ 

             (2) ก าหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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              (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ของสหกรณ ์

 *ข้อ 75. ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมจีริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

          (1) ความรับผดิชอบ 

              (1.1) มคีวามตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

              (1.2) ตอ้งเข้าถึงขอ้มูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียง

พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

              (1.3) ให้ความส าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผดิปกติ 

              (1.4) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจัดการสหกรณ์ 

          (2) ความซื่อตรง 

              (2.1) มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติสว่นตัว 

              (2.2) ไม่ใชโ้อกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น 

         (3) ความเป็นกลาง 

              (3.1) พึงละเว้นการเข้าไปมีสว่นร่วมหรอืกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อสหกรณ์ 

              (3.2) ใชดุ้ลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 

         (4) ความรู ้ความสามารถ 

              (4.1) รับงานที่ตนมคีวามรู้ ทักษะและประสบการณท์ี่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

              (4.2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

         (5) การรักษาความลับ 

           ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตาม

กฎหมาย 

          (6) ไม่เรยีกร้อง หรอืรับสิ่งของ หรอืทรัพย์สินมคี่าใดๆ จากสหกรณ์

นอกเหนอืจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

 

*แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
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หมวด 9 

การออกระเบียบ ข้อก าหนด การแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกและออกข้อบังคับ 

 

 ข้อ 76. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจออกระเบียบ และข้อก าหนด ตามที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รวมทั้งมีอ านาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์อื่นใด เพื่อให้การบริหารงาน 

สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ข้อ 77. สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือยกเลิกและออกข้อบังคับฉบับใหม่ได้

โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มา

ประชุม ทั้งนี้ให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติ  และเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจด

ทะเบียนแลว้ การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับนั้นจงึเป็นอันสมบูรณ์ 

 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้แจ้ง

ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

พร้อมกับหนังสือแจง้นัดประชุม 

 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือน

ถึงสิทธิ หรอืความรับผดิใดๆ ของสหกรณ์ ที่ได้ด าเนินการมาก่อนหนา้นั้น 

 ข้อ 78. เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการช าระบัญชี โดยจ าหน่ายทรัพย์สินตาม

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงนิรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และช าระหนี้สินอื่น ๆ 

ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏว่าสหกรณ์ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ผู้ช าระบัญชีจ่าย

ตามล าดับ ดังตอ่ไปนี้ 

   (1)  จา่ยคืนเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 

   (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ 

นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติ   

   (3)  จา่ยเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 26(2) 

           เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไร

สุทธิที่ สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตาม

ข้อ 26(4) ก. ในปีนั้น 

       ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรอืด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในกรณี

ที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันช าระบัญชเีสร็จ 
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          ข้อ 79. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์น าบทบัญญัติที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดจนค าสั่งและปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้

บังคับ 

 ข้อ 80. ให้ประธานกรรมการด าเนินการ รักษาการตามข้อบังคับฉบับนี้ 

 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้ขอค าวินิจฉัยจากนายทะเบียน 

สหกรณ์ และให้ถือปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยนั้น 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 81. ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรอืค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับฉบับนี้

มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 

ประกาศ มต ิหรอืค าสั่งที่ออกตามข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ 

 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งขึ้นตาม

ข้อบังคับ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ .ศ. 2543 และแก้ไข

เพิ่มเติม  อยู่ในวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ 

 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ที่ด ารงต าแหน่งก่อนข้อบังคับฉบับนี้ถือใช้ให้ด ารง

ต าแหน่งต่อไปจนครบตามสัญญาจ้าง 

  

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2551 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2552 ได้มีมติ

เห็นชอบ ให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับนี้แทนข้อบังคับเดิมซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น  โดยให้มีผลบังคับใช้

นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแลว้ 

  

ลงชื่อ        ทะนง  ฉัตรอุทยั   ประธานที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2551 

     (รองศาสตราจารย ์ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทยั) 

 

ลงชื่อ              ไพโรจน์  อุตศรี   กรรมการและเลขานุการ 

             (นายไพโรจน์  อุตศร)ี 

 

 


