
ขอบังคับและระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด    
 

๑

ขอบังคับ 
 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

 ตามมติที่ประชุมใหญ เม่ือวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ใหแกไขขอบังคับของสหกรณเสีย
ทั้งหมด และใหใชขอบังคับฉบับน้ีแทน ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว ซ่ึงมีความดังน้ี 
 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ขอบังคับน้ีใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวนัที่นายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบียน 
 ใหยกเลิกขอบังคับสหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับน้ีใชบังคับ นับตั้งแตวันที่ขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 
 

หมวด ๑ 
ชื่อ ประเภทและที่ตัง้สํานักงาน 

* ขอ  ๑.  ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
                  ชื่อ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด 
    MAEJO UNIVERSITY ‘S THRIFT  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 
                  ประเภท  สหกรณออมทรัพย 
                  ที่ตั้งสํานักงาน (ใหญ) เลขที ่ ๖๓    ถนน เชียงใหม-พราว  หมูที่  ๔ 
      ตําบล หนองหาร    อําเภอ  สันทราย  
      จังหวัด  เชียงใหม 
 

 สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจง
ใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ  และใหปดประกาศไวที่
สํานักงานของสหกรณเดิม  สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยู
เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไป
ดวย 
 

 ตราของสหกรณ  ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังน้ี 
    (ประกอบคําอธิบายตาง ๆ) 

 

วงกลม ๒ ชั้น  
ชั้นในเปนรูปพระพิรุณทรงนาค  
ชั้นนอกเปนชือ่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด  
และวันที่กอตัง้ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๔ 

    
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว  
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๒

หมวด ๒ 
วัตถุประสงค 

 ขอ  ๒.  วัตถุประสงค  สหกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปน้ี 

(๑) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว
ในทางอันม่ันคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

(๒) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหมูสมาชิก 
(๓) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
(๔) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
(๕) ใหเงินกูแกสมาชิก 
(๖) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน 
(๗) ซ้ือหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(๘) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(๙) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ

แกกิจการของสหกรณ 
(๑๐) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๑๑) ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน 
(๑๒) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 
(๑๓) ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ 
(๑๔) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
(๑๕) รวมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณและ

สหกรณอ่ืน เพ่ือสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 
(๑๖) กระทําการตาง ๆ   ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ  เพ่ือใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซ้ือ  ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กูยืม เชาหรือให
เชา  เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ  โอนหรือรับโอน  สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ  ขายหรือจําหนาย  จํานอง
หรือรับจํานอง  จํานําหรือรับจํานํา   ดวยวิธีอ่ืนใด   ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
        (๑๗) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

(๑๘) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ  
หรือบุคคลอื่นใด 

(๑๙) ดําเนินกิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 
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๓

หมวด ๓ 
ทุน 

ขอ  ๓. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  (๑) ออกหุน 
  (๒) รับฝากเงนิจากสมาชิก  หรือสหกรณอ่ืน 
  (๓) กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงินอยางอ่ืน 
  (๔) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ  
  (๕) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
 

หุน 
ขอ  ๔.  การออกหุน   สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 
ขอ  ๕.  การถือหุน     สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปน

สมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน   ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจําและเงินที่จายควบกับ
เงินเดือน หรือคาจางประจํา ซ่ึงสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
หรือจะขอซื้อหุนเพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใด ก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ  แตจํานวนหุน     ทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมไดในระหวางที่สมาชิกภาพของ
สมาชิกยังไมสิ้นสุด  สหกรณไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกเพื่อชําระหนี้     แกเจาหนี้ของสมาชิกนั้น 
 ขอ  ๖.  การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนน้ัน ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ  ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา สมาชิก
นั้น ตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถชําระคาหุนรายเดือนไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไม
สุจริตของตน  คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชําระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการ  ดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 * ขอ  ๗.  การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน  สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวา หน่ึงรอย
ยี่สิบเดือน หรือ เปนจํานวนเงินไมนอยกวาสองแสนบาท และไมมีหน้ีสินกับสหกรณ จะงดชําระเงินคาหุน
รายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ขอ  ๘.  การแจงยอดจํานวนหุน     สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว
ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 
 
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒  และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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๔

หมวด ๔ 
การดําเนินงาน 

 ขอ  ๙.  การรับฝากเงิน     สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนไดตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการ
ใหเงินกู 
 ขอ  ๑๐.  การใหเงินกู     เงินกูน้ันอาจใหไดแก 
  (๑) สมาชิกของสหกรณ 
  (๒) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตาม
ขอบังคับน้ี และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและจํากัดแหงเงินกู 
หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้
สําหรับเงินกู   การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกูและอ่ืน  ๆ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น     คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมี
เงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว    ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก    
นายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิก หรือสหกรณอ่ืนซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณน้ี  ตองเสนอคําขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ  ๑๑.  ความมุงหมายแหงเงินกู      เงินกูซ่ึงใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ    จะใหไดแต
เฉพาะเพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงินกูของสมาชิกใหตรงตามความมุง
หมายที่ใหเงินกูน้ัน 

ขอ  ๑๒.  ประเภทแหงเงินกู  สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปน้ี 
  (๑) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน   
และมีความประสงคขอกูเงิน   คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูเพ่ือเหตุน้ันไดตามระเบียบของ
สหกรณ 
  (๒) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสําหรับใชจาย เพ่ือการอัน
จําเปน หรือมีประโยชนตาง ๆ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นได
ตามระเบียบของสหกรณ 
  (๓) เงินกูพิเศษ  เม่ือสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู  เพ่ือ
สงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ   หรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได   คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจ  ใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร   โดยผูกูตองระบุความมุงหมายแตละ
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อยางของเงินกูประเภทนี้   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ   และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ 

ขอ  ๑๓.  ดอกเบี้ยเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตรา
ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ ๑๔. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจ
ตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  และเม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดบกพรอง   ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ  เปนอันถึงกําหนดสงคืน
โดยส้ินเชิง  พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(๑) เม่ือสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 
(๒) เม่ือปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย ที่ให

เงินกูน้ัน 
(๓) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง 

และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(๔) เม่ือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ผูค้ําประกัน
จะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน   และไมสามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได เม่ือ   
ผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกันชําระเปนงวดรายเดือน จนครบ
จํานวนเงินกู   แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 
 ขอ  ๑๕.  ความผูกพันของผูกูและผูคํ้าประกัน   ผูกู  หรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา  ถาตน
ประสงคจะขอโอนหรือยาย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามขอ ๓๑ (๓)  จะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  (เวนแตกรณีที่ยังคง
เปนสมาชิกอยูตามขอ  ๔๓) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 ขอ  ๑๖.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ     เงินของสหกรณน้ันสหกรณอาจฝากหรือ
ลงทุนไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของสหกรณ   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติกําหนดภายใตกฎหมายวาดวยสหกรณ   โดยใหคํานึงถึงความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่
สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ 

 
การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน 

 ขอ  ๑๗.  วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหน่ึงๆ   ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน    วงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
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 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม
หรือการค้ําประกันสําหรับปใด   ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 
 ขอ ๑๘. การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร  ทั้งน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ  ๑๗ 
 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 
 ขอ  ๑๙.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ    การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับน้ี   ใหปฏิบัติดังน้ี 
                    (๑) หนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู  การจํานองซึ่ง
สหกรณเปนผูจํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  หรือผูจัดการ รวมเปนสองคน 
                    (๒) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวใน (๑) จะตองลง
ลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

*อน่ึง  ในหนังสือกูยืมซ่ึงสหกรณเปนผูกูยืม   ใบสั่งจายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใชเงินและ   
ตราสารการเงินของสหกรณน้ัน   ตองประทับตราของสหกรณ  เปนสําคัญดวย 
 ขอ  ๒๐.  การเงินของสหกรณ   การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ   ใหอยูในความ
รับผิดชอบของ ผูจัดการ  ทั้งน้ี  เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ  ๒๑.  การบัญชีของสหกรณ   ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่    
นายทะเบียนสหกรณกําหนด    และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืนที่
ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสด  ใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น  และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 

ใหสหกรณจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของ
สหกรณ   ซ่ึงตองมีรายการแสดงสินทรัพย หน้ีสิน และทุนของสหกรณกับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน  ตาม
แบบที่นายทะเบียน สหกรณกําหนดวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม   
ของทุกป 

ขอ  ๒๒.  การเสนองบดุลตอที่ประชุมใหญ   ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซ่ึง
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ   ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปทางบัญชี 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่
ประชุมใหญดวยในคราวที่เสนองบดุล  และใหสงสําเนารายงานประจําปกับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๓  และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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 อน่ึง  ใหเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ งบดุล  พรอมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายวาดวยสหกรณไว  ณ  สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดู
ไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ขอ  ๒๓.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ    ใหสหกรณมีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุน  
สมุดรายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ  เห็นสมควรใหมีขึ้น 

ใหสหกรณสงสําเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุนแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่จดทะเบียน 

ใหสหกรณรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียน
สหกรณ ภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได  ณ  สํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางาน  แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได  
นอกจากจะไดรับความ  ยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้น  และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 
 

การตรวจสอบบัญชแีละการกํากับดูแลสหกรณ 
 ขอ ๒๔. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่        นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
โดยผูสอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
 ขอ ๒๕. การกํากับดูแลสหกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการ
สหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย  มีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  คณะกรรมการอื่น   ผูตรวจสอบกิจการ  ผูจัดการ  
เจาหนาที่  หรือ เชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  หรือ
ใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน   หรือรายงานการประชุมได   และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน
สํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณได 

ทั้งนี้ ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือและให      
คําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร 
 ขอ  ๒๖.  การสงรายการหรือรายงาน  ใหสหกรณสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณตอหนวยงานที่กํากับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หนวยงานนั้นกําหนด 
 

กําไรสุทธิประจําป 
 ขอ  ๒๗.  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน  
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว  ปรากฏวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไร
สุทธิแตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนน้ัน    ที่ประชุมใหญอาจจะ
จัดสรรไดดังตอไปน้ี 
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(๑) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก   แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง   โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อน่ึง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ตาม (๔) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวน      เงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปน้ันก็ตองไม
เกินอัตราดังกลาวมาแลว 

* ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนที่สมาชิกไดชําระตอสหกรณในวันใดใหมี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลนับตั้งแตวันนั้น โดยสหกรณจะคํานวณเงินปนผลใหสมาชิกเปน
รายวัน   

(๒) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด  มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปน้ัน 

(๓) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 
(๔) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล   ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลน้ีจะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ เพ่ือจาย
เปนเงินปนผลตามหุนตาม (๑)              

(๕) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบ
ของสหกรณ                   

(๖) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ 
(๗) เปนทุนสวัสดิการ   หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว  ไมเกิน

รอยละสิบของกําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ                   
(๘) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 
(๙) กําไรสุทธิสวนที่เหลือ  (ถามี)  ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 
ทุนสํารอง 

 ขอ  ๒๘.  ที่มาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ  ๒๗   แลว   บรรดาเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิไดกําหนดวาใหใชเพ่ือการใด  ใหจัดสรรเงิน
อุดหนุน หรือทรัพยสินน้ันเปนทุนสํารองของสหกรณ 
 อน่ึง จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุ
ความก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 
 กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตาม
ขอ  ๒๗  หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลงก็ดี   
ยอดเงินจํานวน   ดังกลาวใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 
 ขอ  ๒๙.  สภาพแหงทุนสํารอง   ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะ
แบงปนกันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 
 ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเขาบัญชี
ทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม   
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หมวด ๕ 
สมาชิก 

 ขอ  ๓๐.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณน้ีคือ 
                   (๑) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณ และไดชําระ
คาหุน   ตามจํานวนที่จะถอืครบถวนแลว 
                   (๒) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ
ไดชําระ  คาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

* ขอ  ๓๑. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
                   (๑) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
                   (๒) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

(๓) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด มหาวิทยาลัยแมโจ  หรือเปน
เจาหนาที่ของสหกรณน้ีหรือ 
              ข. เปนขาราชการบํานาญที่รับบํานาญ จากมหาวิทยาลัยแมโจ  

         ค. เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงจะมีสิทธิและ
หนาที่ตามระเบียบที่สหกรณ กําหนด  

         ง. เปนพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงจะมีสิทธิและหนาที่ตาม
ระเบียบที่สหกรณ กําหนด  
                       (๔) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
 ขอ ๓๒.  การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ    
ออมทรัพยอ่ืน ซ่ึงประสงคจะขอเขาเปนสมาชิก  ตามขอ ๓๖)  ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่
กําหนดไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวา ระดับ ๗ คนหนึ่งรับรอง     
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน  
แลวเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ  เม่ือผูสมัครรองขอ  
ก็ให  คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญให
รับเขาเปนสมาชิก    ในกรณีดังวานี้  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 
 ขอ  ๓๓.  คาธรรมเนียมแรกเขา       ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก
สหกรณ   คนละหาสิบบาท   คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

ขอ  ๓๔.  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก   ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวน  เม่ือไดปฏิบัติดังน้ีแลวจึงจะ
ถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

 
 

  

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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  สิทธิของสมาชิกมีดังน้ี 
(๑) เขารวมประชุมใหญ  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(๒) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
(๓) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 
(๔) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
(๕) สิทธิอ่ืน ๆ  ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
หนาที่ของสมาชิก  มีดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
(๒) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
(๓) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ  เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เขมแข็ง 
(๔) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(๕) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ   พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ

ม่ันคง 
 ขอ  ๓๕.  สมาชิกยายสังกัด  สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงคจะ
สมัคร   เขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซ่ึงตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณน้ันมีขอบังคับใหรับเขา
เปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความ
ประสงคจะใหโอนเงินคาหุน และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณน้ีไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม 
สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่
ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ ๓๖. การรับโอนสมาชิกสหกรณอ่ืน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยาย   หรือโอนมารับ
ราชการ ในสังกัดตามขอ ๓๑ (๓) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  เม่ือ
ไดปฏิบัติตาม  ขอกําหนดใน ขอ  ๓๒  ครบถวนแลว  ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ  ๓๔  ทั้งนี้  
เม่ือสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณน้ีเสร็จสิ้นแลว 
 การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 ขอ ๓๗. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ
และที่อยู   ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
 ขอ  ๓๘.  การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  
เพ่ือใหเปน  ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือตั้ง
ผูรับโอนประโยชน  ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตอง
ทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
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 เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณ
จะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืนใหแกบุคคลที่ได
นําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่   พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน
ดังกลาวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ  ๔๔ วรรคแรกและขอ  ๔๕ 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณะบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เ ม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงิน   ผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
ประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณ
โอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ ๓๙. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังตอไปน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(๕) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ ๓๑ (๓) โดยมีความผิด 
(๖) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ ๔๐. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
อาจลาออกจากสหกรณได  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลว   จึงให
ถือวาออกจากสหกรณได 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ  ก็ใหถือวาออกจาก
สหกรณตามความในวรรคกอนได  แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ดวย 
 ขอ  ๔๑.  การใหออกจากสหกรณ      สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปน้ี 
                    (๑) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
                    (๒) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึง หกงวด ทั้งน้ี 
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
                    (๓) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
                    (๔) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
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                    (๕) คางสงเงินงวดชําระหนี้  ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 
                   (๖) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเม่ือ
จะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันหรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว 
                   (๗) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ
หรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซ่ือสัตยสุจริต แสดง
ตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ  ไมวาโดยประการใด ๆ  

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกลาว
ขางตนนี้  และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ
ดําเนนิการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว   ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 
 สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยใหยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออกคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สดุ 
 ขอ ๔๒. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไม
วาเพราะเหตุ ใด ๆ  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อน่ึง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี)  ซ่ึงเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว 
 ขอ ๔๓. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 
สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ  หรืองานประจําตามขอ ๓๑ (๓)  โดยไมมีความผิด  เวนแต
ออกเพราะตาย  หรือ เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือตองคําพิพากษาให
ลมละลาย  ถามิไดลาออกจาก สหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชําระคาหุนไดก็ตอเม่ือ
มีหน้ีสินไมเกินคาหุน  สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ 

* ขอ  ๔๔.  การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๓๙ (๑), (๒), (๓) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผลและ  
เงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิก  มีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน 
พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  
โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับ     จะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปที่ออกนั้น หรือ จะเรียกใหจายคืน หลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและ    
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย  ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปน้ันแลวก็ได
สุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง  
ทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคา
หุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ ๓๑ (๓) โดย
ไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ  ๓๙ (๔)  สหกรณจะจายคาหุน  เงินรับ
ฝาก  เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๓๙ (๕), (๖) น้ัน สหกรณจะจายคาหุน 
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจาย
คาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน    สหกรณจะจายใหตามระเบียบของ
สหกรณ 

กรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกตามมูลคาหุนที่
ปรากฏในขอ ๔ แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจาย
คืนคาหุนแกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและคํานวณ
มูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก 
         การคํานวณมูลคาหุนตามวรรค  ๕  ใหใชเกณฑคํานวณ ดังน้ี 
        มูลคาตอหุน = ทุนเรอืนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลอื + หนี้สินทั้งสิ้น) 
                                                                    จํานวนหุนทั้งสิ้น 

ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก สหกรณไมตองทําการปรับปรุงบัญชี
ใดๆ แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกไว และให
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่กําหนดใน
ขอบังคับขอ ๔  ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิกในกรณีสหกรณ
ขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม  

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวา
มูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ ๔ จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม” 
 ขอ  ๔๕.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ    ในการจายคืนจํานวนเงิน
ของสมาชิกตามขอ ๔๔  น้ัน   สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

 

กลุมสมาชิก 

 ขอ  ๔๖.  กลุมสมาชิก    สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น  การจัดกลุม  การประชุมกลุม  
กิจกรรมของ  ที่ประชุมกลุม  การเลือกตั้งจํานวนกรรมการบริหารกลุม  การดํารงตําแหนง  การพนจาก
ตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ 
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 
 ขอ  ๔๗.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณจํากัดเพียง
ไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 

หมวด ๖ 
สมาชิกสมทบ 

ขอ ๔๘.  สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร  โดยตองสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ  และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ  ของสหกรณเปนการ
ประจํา 
 * ขอ  ๔๙.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองเปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณ และประสงคจะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ โดยมีคุณสมบัติ
ขอใดขอหน่ึง ดังน้ี 

(๑) เปนบุตร คูสมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก 
(๒) เปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยแมโจ 
(๓) เปนผูที่เคยเปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ของมหาวิทยาลัยแมโจ หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด 
(๔) เปนศษิยเกามหาวิทยาลัยแมโจ 
(๕) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 
(๖) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพตาง ๆ อยูในมหาวิทยาลัยแมโจ 
(๗) เปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 

ขอ  ๕๐.  การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ   ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไว  โดยตองมีสมาชิกสหกรณ น้ีไมนอยกวาสองคนรับรอง เ ม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา  ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ  
๔๙  ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ให  รับเขาเปนสมาชิกสมทบได   และตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและ  คาหุนตามที่จะถือครบถวน 

 เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
* ขอ ๕๑. คาธรรมเนียมแรกเขา  ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

ในวันที่ยื่นใบสมัครเปนสมาชิกจํานวนเงินหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของ
สหกรณจะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

* ขอ ๕๒. การใหบริการ สหกรณอาจใหบริการหรือสวัสดิการแกสมาชิกสมทบไดตามที ่
เห็นสมควร แตตองไมขัดกับขอหามมิใหสมาชิกสมทบใชสทิธิในสหกรณ ทั้งน้ี หลักเกณฑ ขอกําหนด 
วิธีการใหบริการและอื่นๆ ตลอดจนสวัสดิการและผลตอบแทนจากการใชบริการ ใหเปนไปตามระเบียบ
ของสหกรณ 

 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 



ขอบังคับและระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด    
 

๑๕

      * ขอ ๕๓.  สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ   
สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังตอไปน้ี 
(๑) มีสิทธิเขารวมสังเกตการณในที่ประชุมใหญสามัญประจําป  
(๒) มีสิทธิถือหุนไดตามที่คณะกรรมการเห็นชอบและไมเกินที่กําหนดไวในขอบังคับ  
(๓) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
(๔) มีสิทธิกูเงิน ไดไมเกินรอยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุน และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมี

อยูในสหกรณ  แตไมมีสิทธิ ค้ําประกันเงินกู 
(๕) มีสิทธิได รับสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใชบริการ  ตามระเบียบที่

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(๖) มีสิทธิไดรับเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน ตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินการ

กําหนด 
(๗) มีสิทธิไดรับบริการตาง ๆ ตามคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 

หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี 
(๑) ตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาจํานวนหนึ่งรอยบาท และชําระคาหุนเม่ือแรกเขาเปน

สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยบาท 
(๒)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ และประกาศ

ของสหกรณ 
(๓) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ ๕๔. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  

ดังตอไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) เปนคนไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(๔) ลาออกจากสหกรณ  และไดรับอนุญาตแลว 
(๕) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(๖) ถูกใหออกจากงานประจํา 

ขอ  ๕๕.  การลาออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณได   โดยแสดง
ความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการและเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

 
 
 
 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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๑๖

ขอ ๕๖. การใหออกจากสหกรณ   สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ  
ดังตอไปน้ี 

(๑) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(๒) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(๓) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 
(๔) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

 ขอ  ๕๗.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู  สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู  ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ  ๕๘.  การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกสมทบจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพ่ือใหเปน  ผูรับโอนประโยชนซ่ึงตนมีอยูในสหกรณในเม่ือตนตายนั้น  มอบใหสหกรณถือไว  หนังสือตั้ง
ผูรับโอนประโยชน    ดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็
ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  
 เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และ
สหกรณจะจายเงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใด
บรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว  หรือถามิไดตั้งไว  ก็คืน
ใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับ
เงินจํานวนดังกลาวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอกําหนดในขอ  ๕๙  วรรคแรกและขอ  ๖๐ 
 ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบ
หาวัน  ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอน
ประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกําหนดอายุความฟองคดีให
สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

* ขอ ๕๙. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๕๔ (๑), (๒), (๔) น้ัน สหกรณจะจายคืนคาหุนเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออก
เพราะเหตุอ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนน้ันผูมีสิทธิ  ไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมี         
เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก  
โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปน้ันแลวก็ไดสุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบ
ของสหกรณ 

 
 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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๑๗

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปน้ัน คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปน้ันไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๕๔ (๓) สหกรณจะจายคาหุน  
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืน
ใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ ๕๔ (๕), (๖) น้ัน สหกรณจะจาย
คาหุน  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตประจําปที่ออกจากสหกรณ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจาย   คาหุนภายหลังวันสิ้นป   โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปน้ันภายหลัง
ที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยน้ัน  สหกรณจะ
จายใหตามระเบียบของสหกรณ 

กรณีที่สหกรณมีการดําเนินงานเปนปกติใหจายคืนคาหุนแกสมาชิกสมทบตามมูลคาหุน
ที่ปรากฏในขอ ๔ แตกรณีที่สหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการ
จายคืนคาหุนแกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําปและ
คํานวณมูลคาหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบ 

           การคํานวณมูลคาหุนตามวรรค  ๕  ใหใชเกณฑคํานวณ ดังน้ี 
           มูลคาตอหุน = ทุนเรือนหุนทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น) 
                                                                            จํานวนหุนทั้งสิ้น 

 ในการปรับลดมูลคาตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบ สหกรณไมตองทําการปรับปรุง
บัญชีใด ๆ แตตองเปดเผยการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนสมาชิกสมทบไว 
และใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน  สําหรับสวนตางของมูลคาหุนที่
กําหนดในขอบังคับขอ ๔  ซึ่งอยูในบัญชีทุนเรือนหุนและเงินคาหุนจายคืนตอหุนแกสมาชิก
สมทบในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมใหนําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม 
        เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตอง
คํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวา
มูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ ๔ จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 ขอ  ๖๐.  การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ   ในการจายคืนจํานวน
เงินของสมาชิกสมทบตามขอ ๕๙ น้ัน  สหกรณมีอํานาจหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอ
สหกรณออกกอน 

ขอ ๖๑. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด  ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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๑๘

หมวด  ๗ 
การประชุมใหญ 

ขอ  ๖๒.  การประชุมใหญสามัญ    ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุมกันเปนการ
ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ    เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการ 
 การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมปละหนึ่งครั้งภายใน
หน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 * ขอ  ๖๓.  การประชุมใหญวิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญ
เม่ือใดก็ได    แตถานายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ
ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว   ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แตไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได 
และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง
ขอ 
 ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว  ใหนายทะเบียนสหกรณหรือเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุม
ใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 * ขอ  ๖๔.  ยกเลิกขอบังคบั ขอ ๖๔. 
 * ขอ  ๖๕.  ยกเลิกขอบังคบั ขอ ๖๕. 
 * ขอ  ๖๖.  ยกเลิกขอบังคบั ขอ ๖๖. 

* ขอ  ๖๗.  ยกเลิกขอบังคบั ขอ ๖๗. 
 * ขอ  ๖๘.  การแจงกําหนดการประชุมใหญ  เม่ือมีการประชุมใหญทุกคราว  ใหสหกรณมี
หนังสือแจงวันเวลา  สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน  แต
ถาการประชุมน้ันเปนการดวน  อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร   ทั้งน้ีใหประธานกรรมการ  หรือ       
รองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือน้ัน  และตองแจงใหเจาหนาที่จาก
กรมสงเสริมสหกรณ  และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา  ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก
ทราบดวย 

* ขอ ๖๙. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมใหญ   สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
 
 
 
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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๑๙

 * ขอ ๗๐. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถาสมาชิกมาประชุม
ไมครบองคประชุม    ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหน่ึงภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก    
ในการประชุมครั้งหลังน้ี ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองค
ประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกมาประชุมมี
จํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ ๖๙   วรรคแรก   ก็ใหงดประชุม 
 ขอ  ๗๑.  อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ   ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(๑) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิกออกจากสหกรณ  การเลือกตั้งผูแทน
สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก
สหกรณ 

       (๒) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ 

(๓) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 
(๔) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการและของผูตรวจสอบกิจการ 
(๕) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ  หรือ

กรรรมการอื่น ๆ  และผูตรวจสอบกิจการ 
       (๖) พิจารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 
       (๗) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ 
       (๘) พิจารณาการแยกสหกรณ 

(๙) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดําเนินการกรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

       (๑๐) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(๑๑) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ ที่สหกรณน้ีเปนสมาชิกอยู 
(๑๒) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รอง     

นายทะเบียนสหกรณ   ผูตรวจการสหกรณ   ผูสอบบัญชี   หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมาย 

(๑๓) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 
 
 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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๒๐

หมวด ๘ 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ  ๗๒.  คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดําเนินการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน  ซ่ึงที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิก 

ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ  และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 
(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่

กระทําโดยทุจริต 
(๒) เคยถูกไลออก  ปลดออก หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
      (๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ

หนาที่ 
         (๕) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา

สองป ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ   เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้น
จากการกระทําของตนเอง 

(๖) ผูซ่ึงเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 
 ขอ  ๗๓.  อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

     (ก)  ประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(๑) เปนประธานในที่ประชุมใหญ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๒) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู

ในวัตถุประสงคของสหกรณ 
       (๓) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ  ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(๔) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

     (ข)  รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือ

ประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเม่ือตําแหนงประธานกรรมการวางลง 
(๒) ปฏิบตัิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 
(๓) ดําเนินการอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
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๒๑

             (ค)  เลขานุการ   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
        (๑) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุก

ครั้ง 
        (๒) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 
        (๓) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แลวแตกรณี 

(๔) ดําเนินการอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย  
ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(ง)  เหรัญญิก   มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
  (๑) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให

เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
  (๒) ดําเนินการอื่น  ๆ  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 
ขอ  ๗๔.  กําหนดเวลาอยูในตําแหนง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดย
วิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการ
ดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ  ป 
 เ ม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไม มีการเลือกตั้ งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ให
คณะกรรมการ  ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  
แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๗๕. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปน้ี 

       (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ลาออก  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ   หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๔) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณน้ี 
(๕) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย 

       (๖) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
       (๗) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว 
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         (๘) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุอันควร        
ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (๗) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได   
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติให
เปนที่สุด 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ  ใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

ขอ  ๗๖.  ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ    ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ ๗๕ (๗)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารง
ตําแหนงอยูดําเนินการตอไป    จนกวาจะมีการประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
แทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม 
กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ  ไมได  นอกจากตองนัดเรียกใหมีการ
ประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน
น้ัน  เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการ
ประชุมใหญ เพ่ือเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้น
ทําหนาที่แทนชั่วคราว จนกวาจะมีการเลือก 
ตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทา  กําหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 
 ขอ  ๗๗.  การประชุมและองคประชุม     ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได  ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่
สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ  ๗๘.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่ง
ของสหกรณกับทั้งในทางอนัจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(๑) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติและคําสั่งของสหกรณ 

(๒) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน    การกูยืมเงิน   การใหเงินกู    และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ 

(๓) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
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       (๔) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 
       (๕) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(๖) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

       (๗) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
       (๘) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(๙) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(๑๐) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก และออกจากชุมนุมสหกรณ และ  
องคการอื่น 

(๑๑) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการ  
หรือคณะทํางาน เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(๑๒) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน
สหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(๑๓) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก   เจาหนาที่สหกรณ   ตลอดจน
สอดสองดูแลโดยทั่วไป   เพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(๑๔) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของ
ผูจัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 

(๑๕) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร   เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(๑๖) ฟอง  ตอสู  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

       (๑๗) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(๑๘) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพ่ือเขาประชุมใหญและ
ออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  และองคการอื่น  ซ่ึง
สหกรณน้ีเปนสมาชิก ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุม
สหกรณ  และองคการนั้น  กําหนดไว 

(๑๙) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ       
รองประธานกรรมการ เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  ๗๙.  ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ    ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณกระทําการ  หรืองดเวนการกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
ของตนจนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ  หรือสมาชิกอันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับ
การเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงาน           
การตรวจสอบ  เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายใหแกสหกรณ 
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คณะกรรมการอื่น 
 * ขอ  ๘๐.  คณะกรรมการอํานวยการ    คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ   จํานวนหาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
ของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 
 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 
 คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซ่ึงตั้ง    คณะกรรมการอํานวยการนั้น 
 ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการอํานวยการ 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

ขอ  ๘๑. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ    ใหคณะกรรมการอํานวยการเปน   
ผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

(๑) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน   การจายเงิน   การสะสมเงิน   การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงิน  ใหเปนไปตามขอบังคับ  และระเบียบของสหกรณ 

(๒) ควบคุมการจัดทําบัญชี   และทะเบียนตาง  ๆ    ของสหกรณใหถูกตองครบถวน
และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(๓) ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง  ๆ   ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณให
อยูในสภาพอันดีและปลอดภัย  และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที 

(๔) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง  หรือแกไขการบริหารงานของ
สหกรณ 

(๕) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล   รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน   และรายงานประจําป
แสดงผล การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอตอที่ประชุม
ใหญอนุมัติ 

(๖) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ     เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

(๗) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ          
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(๘) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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* ขอ  ๘๒. คณะกรรมการเงินกู   คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจํานวน
หาคน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ัน 
 ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธานกรรมการเงินกู  หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการเงินกูทั้งหมด   จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถดัไป 

ขอ  ๘๓.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู   ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณรวมทั้งขอตอไปน้ี 

     (๑) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
         (๒) ตรวจสอบการควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    (๓) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
        (๔) สอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี ้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 *ขอ ๘๔. คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง        
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจํานวนหาคน  โดยใหมีตําแหนงเปนประธานกรรมการคนหนึ่ง  
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใหอยูในตําแหนงไดเทาที่กําหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธน้ัน 
 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และใหประธาน    
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ขอ ๘๕. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะ กรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคําสั่ง
ของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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(๑) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก    โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก  
และผูที่  สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ 

(๒) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับลักษณะประโยชน  รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณใหสมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(๓) ดําเนินการในการหาผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
(๔) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย  และการใชจายเงิน

อยางรอบคอบตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
(๕) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนทั้งในและ

นอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิกตาม
ความเหมาะสม 

ขอ  ๘๖.  คณะอนุกรรมการ    ในกรณีจําเปนแกการดําเนินการ   คณะกรรมการดําเนินการ
อาจมีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ   เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ   โดยมีอํานาจหนาที่
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 
ประธานในที่ประชุม 

 ขอ ๘๗. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม  ก็ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม  และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย  ก็ใหที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เชน  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เปนประธานในที่ประชุม  
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม   ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลําดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขา
ประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอด
ถอนกรรมการดําเนินการ  ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือก
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธาน
ในที่ประชุมในกรณีน้ีตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม 
 ขอ  ๘๘. การออกเสียง  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชมุ
ใหญ  และที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี  ไดเพียงคนละหนึง่เสียง  จะมอบใหผูอ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทน
ตนไมได 
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 ถาปญหาซึ่งทีป่ระชุมวินิจฉยัน้ัน ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ันจะออกเสียงในเรื่อง
น้ันไมได 
 ขอ  ๘๙.  การวินิจฉัยปญหา   เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับน้ี  การวินิจฉัย
ปญหาตาง ๆ   ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น 
ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  เวนแตในกรณีตอไปน้ีใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

       (๑) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
(๒) การเลิกสหกรณ 
(๓) การควบสหกรณ 
(๔) การแยกสหกรณ 
   

รายงานการประชุม 
 ขอ ๙๐. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึก
เรื่องที่พิจารณา   วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดําเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แลวแตกรณี   อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมน้ัน ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

หมวด ๙ 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

* ขอ  ๙๑.  การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ที่มีความซื่อ สัตยสุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของ
สหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ  ๗๒ (๑) , (๒) , (๓) , (๔)  ในการจาง
ผูจัดการสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมี
หลักประกันอันสมควร 
 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ  ตองใหผูจัดการรับทราบ  และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนด
ไวใน ขอ ๙๓  เปนลายลักษณอักษร 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง  การกําหนดอัตราเงินเดือน  การใหสวัสดิการ  และการใหออกจากตําแหนง
ของผูจัดการสหกรณ 
 ขอ  ๙๒.  การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ  โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได 
 ขอ ๙๓. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ   ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดการทั่วไป    และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี 
 
* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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(๑) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับ
ของสหกรณ 

 (๒) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน  แจงยอดจํานวนหุน  จายคืนคาหุนและ
ชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(๓) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ 
(๔) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 
(๕) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน 

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 
(๖) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของ

สหกรณรวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(๗) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ  หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน 
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไวโดยครบถวน  และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
  (๘) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(๙) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  

(๑๐) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน    และรายงานประจําปแสดง    
ผลการดําเนินงานของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา   เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติ 

(๑๑) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 

   (๑๒) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ 

(๑๓) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมน้ัน ๆ  มิใหเขารวมประชุม 

      (๑๔) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
(๑๕) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  ของ

สหกรณ   ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
       (๑๖) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(๑๗) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกําหนด 

(๑๘) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณมอบหมายหรือตามที่ควรกระทําเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
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ขอ  ๙๔.  การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวย
เหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปน้ี 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

สหกรณกําหนด 
(๔) อายุครบ  ๖๐  ปบริบูรณ   หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 

       (๕) ถูกเลิกจาง 
(๖) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาได

กระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ  ๙๕.  การลาออก    ใหผูจัดการสหกรณยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวา
สามสิบวันและใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณพิจารณาการลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน 
 ขอ ๙๖. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการ ถาสหกรณยังมิไดมี
การจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะที่จะจัดจางเจาหนาที่สหกรณในตําแหนงอ่ืน
ดวยได ใหคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการดําเนินการคนใดคน
หนึ่งตามที่เห็นสมควรแตตองไมเกินหาป 

ขอ  ๙๗.  การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ   ถาตําแหนงผูจัดการวางลง  และยังไมได
แตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน  หรือเม่ือผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว  ให
รองผูจัดการ  หรือผูชวย ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
เปนผูรักษาการแทน 
 ขอ ๙๘. การเปลี่ยนผูจัดการ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ  ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน
ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ  ๙๙. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อ่ืน โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ ๗๒ (๑),(๒),(๓),(๔)  ตามความจําเปน
เพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 

ที่ปรึกษา 
 ขอ ๑๐๐. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก    ซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ไดจํานวนไมเกินหาคน เพ่ือใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 
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ผูตรวจสอบกิจการ 
 ขอ ๑๐๑. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมเกินหาคนหรือหน่ึงนิติบุคคล 

ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได 

ขอ ๑๐๒. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลาหนึ่งป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจ
ไดรับเลือกตั้งซํ้า 
 ขอ ๑๐๓. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ
การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี คือ 

(๑) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ   เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง 

(๒) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 
เพ่ือประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้ง
ทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(๓) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจาง
และ หลักประกัน 

(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป   ของสหกรณ 
                   (๕) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทาง
ปรับปรุง  แผนงาน   ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ 

(๖) ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ 
หรือกิจการอื่น ๆ  เพ่ือใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ 

ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการใน
การประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณ
แกไข   โดยมิชักชา  ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได 

ขอ ๑๐๔. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรอง
ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหาย   อันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน 
 

หมวด  ๑๐ 
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ ๑๐๕. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
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(๑) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ  และใหแจงไป
ยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(๒) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได  เม่ือมีการ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงมีกรรมการ
ดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้น  โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติม
ขอบังคับน้ัน  ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดําเนินการ แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไมนอยกวาหาสิบคน  ลง
ลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันให
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมน้ัน พรอมดวยเหตุผล 

(๓) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุม
ใหญ ที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแต
กรณี 

(๔) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมแลว  หากปรากฏวาขอความนั้น
ขัดกับกฎหมายหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณอาจแกไขขอความนั้น   แลวรับจดทะเบียน 

(3) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว  หากยังไมไดกําหนดระเบียบ  
หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน  ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวน้ันมาบังคับใช  และให
ผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ 

 

หมวด ๑๑ 
ขอเบ็ดเสร็จ 

* ขอ  ๑๐๖.  ระเบียบของสหกรณ   ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนด
ระเบียบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณรวมทั้งในขอตอไปน้ี 

       (๑) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 
       (๒) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอ่ืน 
       (๓) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
       (๔) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 
       (๕) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(๖) ระเบียบวาดวยการรับจายและเกบ็รักษาเงิน 
          (๗) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่ของสหกรณ 
       (๘) ระเบียบวาดวยการใชทนุเพ่ือสาธารณประโยชน 
       (๙) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

(๑๐) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวก
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
 

* แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และไดใชขอความที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 
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เฉพาะระเบียบใน (๑), (๒), (๔)  ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใช 
บังคับได  สวนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียน
สหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ    และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 
 ขอ  ๑๐๗. การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก 
หรือเสียหายโดยประการใด ๆ  ก็ดี  หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ ๑๔ (๓), (๔) แตมิไดรับ
ชําระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดําเนินการตองรองทุกข  หรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 
 ขอ  ๑๐๘.  การตีความในขอบังคับ  ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณ
เสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ขอ  ๑๐๙.  ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันทและตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญดวย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก  ใหถือเสียงขางมากของสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 

ขอ ๑๑๐. การจําหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก  เม่ือสหกรณตองเลิกและไดจัดการ
ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวย
ดอกเบี้ย  และชําระหนี้สินอ่ืน ๆ  ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด  ใหผู
ชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

       (๑) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชําระแลว 
       (๒) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 
 (๓) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ  ๒๗ (๒) 

เงินที่จายตามขอ (๒) และ (๓) เม่ือรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิที่
สหกรณหาได  ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ  ๒๗ (๔)  
ในปน้ัน 
  ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหโอนใหแกสหกรณอ่ืน หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญ
ไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 
 ขอ ๑๑๑. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเรื่องใดไว    ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่งหรือคําแนะนําและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณมาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับน้ีดวย 
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บทเฉพาะกาล 
 

ขอ  ๑๑๒.  นับแตวันที่ขอบงัคับน้ีใชบังคบั 
(๑) ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ี

ถือใชใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระและถือวาเปนการดํารงตําแหนงตอเน่ือง 
(๒) ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีถือใช  และไมขัดกับขอบังคับน้ี 

ใหถือ ตามระเบียบนั้นไปกอน  จนกวาสหกรณจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม  
 
** ที่ประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ไดประชุมพิจารณาขอบังคับขางตนนี ้
เม่ือวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ไดลงมติเปนเอกฉนัทใหเปลีย่นใชขอบังคบัขางตนนี้ แทนขอบังคับเดิม
ซ่ึงเปนอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งน้ีตั้งแตวันที่นายทะเบยีนสหกรณไดรับจดทะเบียนใหแลว  
 
      ลงชื่อ    สุภร  เกตุวราภรณ    ประธานกรรมการดําเนินการ 
          (นายสุภร     เกตุวราภรณ) 
 
      ลงชื่อ  พรศักดิ์   โพธิอุโมงค    เลขานุการ 
          (นายพรศักดิ์   โพธิอุโมงค) 


